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Em 28 de junho 2013, foi realizado, na Bandeprev, o seminário Os Novos Rumos da Avaliação 
Atuarial, promovido pela Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdên-
cia – Ancep. O evento, destinado aos profissionais de fundos de pensão do Nordeste, contou 
com importantes autoridades do Sistema. Na ocasião, o secretário de Políticas de Previdência 
Complementar, Jaime Mariz, cedeu entrevista exclusiva ao Bandeprev Notícias, adiantando 
novidades favoráveis ao Setor. Na foto, nossa superintendente, Isolda Jardelino acompanhada 
dos palestrantes. São eles: o consultor Paulo Josef da Gama; o referido secretário; o consultor 
João Roberto Rodarte; e o presidente da Ancep, Roque Muniz de Andrade. 

A Bandeprev deu início aos estudos 
para cumprimento da Instrução 
Normativa RFB Nº 1.343/05.04.2013, 
estabelecida pela Receita Federal, 
acerca de tratamento tributário em 
fundos de pensão. A Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – 
Abrapp, realizou, em São Paulo, 
dia 24 de maio último, um encontro 
a fim de prestar esclarecimentos 
sobre o assunto. Nossa entidade 
esteve presente, representada 
pela funcionária Ivanize Eudócio, 
coordenadora do setor de Benefícios.

Bandeprev recebe
Autoridades do Sistema

Por dentro 
da legislação

Conselho Deliberativo:
foi concluída a apuração dos votos

Foi encerrada a apuração referente às Eleições 
para o Conselho Deliberativo da Bandeprev, 
em 26 de julho 2013. Mais de 64% dos 
participantes fizeram valer o direito de indicar 
representantes de sua confiança para tomarem 
decisões que vão influenciar o destino da 
Entidade. Confira os resultados.

“Democracia com fome, sem educação e 
saúde para a maioria, é uma concha vazia.” 
(Nelson Mandela)

Salve 14 de julho,  
Dia Mundial da Liberdade
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Editorial

A cada mês levantando 
dados que possam 
instruir sobre 

a História, estamos 
homenageando, na capa deste 
informativo, o Dia Mundial 
da Liberdade, celebrado em 
14 de julho. Na ilustração, 
nosso mascote faz referência 
ao assunto, simbolizando a 
libertação dos escravos. Para 
complementar, segue uma 
frase de Nelson Mandela, 
advogado de direitos humanos, 
ex-presidente da África do Sul, 
ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz de 1993 e um dos maiores 
ícones da luta pela liberdade, 
justiça e democracia.

Nas reportagens 
especiais, temos uma entrevista 
exclusiva com o secretário 
de Políticas de Previdência 
Complementar, Jaime Mariz, 
o qual apresenta boas notícias 
em prol do Sistema. Ainda 
com respeito às novidades 
do Setor, a Receita Federal 
instituiu instrução normativa 
acerca de tratamento tributário 
em fundos de pensão. Confira.

Dando continuidade 
às iniciativas de transparência, 
seguimos com a coluna 
Assuntos Jurídicos da 
Bandeprev, na qual você 
verifica os passos da Entidade 
acerca dos processos e 
quantidade de ações em que 
esta é parte. Há também uma 
nota de capa, expondo os 
resultados das Eleições 2013.

No mais, acompanhe 
os quadros Aniversariantes, 
Finanças da Bandeprev e 
Nota de Falecimento. 

A Diretoria

Em 08 de abril 
deste ano, foi 
d i v u l g a d a , 

no Diário Oficial da 
União, a Instrução 
Normativa RFB Nº 
1.343/05.04.2013 , 
instituída pela Receita 
Federal. Refere-se 
ao tratamento tributário relativo 
à apuração do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
aplicável aos valores pagos 
ou creditados por entidade de 
Previdência Complementar, 
correspondente às contribuições 
efetuadas pelo participante no 
período de 01 de janeiro de 
1989 a 31 de dezembro 1995. 
Esses valores podem ter sido 
a título de complementação 
de aposentadoria, resgate 
ou rateio de patrimônio, não 
incluindo quantias destinadas  
aos pensionistas.

Com estudos geri-
dos pela coordenadora de 

Luciana Andréa Freitas

Nova Legislação

Receita Federal publica IN Nº 1.343/05.04.2013
Implementação diz respeito às contribuições efetuadas pelo participante entre 1989 e 1995

Benefícios, Ivanize Eudócio, 
sob supervisão 
do diretor de 
S e g u r i d a d e , 
Maurício de 
Souza Luna, a 
Bandeprev está 
tomando todas 
as medidas para 
implementação 
da norma. Em 24 
de maio último, 

a Entidade esteve representada 
pela mencionada coordenadora 
em São Paulo, num encontro 
promovido pela  Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar – Abrapp. Neste, 
houve uma palestra, a fim de 
esclarecer questionamentos das 
organiza-ções, ministrada pela 
advogada Patrícia Linhares, que 
vem acompanhando a questão.

De acordo com Ivanize, 
membro da Comissão Técnica 
de Seguridade da Regional 
Nordeste, existem dois grupos 
os quais deverão receber 
tratamentos diferentes com 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Trinta processos judiciais arquivados

instaurado pela Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar – Previc, 
decorrente de denúncia de 
participante, houve conclusão 
do estudo de segregação dos 
patrimônios. O relatório, 
desenvolvido pela consultoria 
atuarial Mercer, tendo em vista 
a desunificação dos planos de 
benefícios referentes aos grupos 
G0, G1 e G2, foi aprovado 
pelo Conselho Deliberativo 

Em julho 2013, houve 
alteração no total de 
ações judiciais em que a 

Bandeprev é parte como autor 
ou réu, tendo sido arquivados 30 
processos relativos a expurgos 
inflacionários. (ver quadro)

Quanto ao 
Processo Administrativo nº 
4 4 . 0 0 0 . 0 0 3 0 4 3 / 2 0 0 6 - 9 0 , 

Luciana Andréa Freitas

Processos 
Judiciais 

Autor : 13
Réu:  583 
Total  596 

da Bandeprev em reunião 
realizada dia 18 deste mês. Em 
seguida, recebeu também o 
crivo do nosso Patrocinador, 
Banco Santander (Brasil) S/A, 
finalizando-se, portanto, a Etapa 
1 do Cronograma. 

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento de seus inscritos a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos dos mesmos.

MANOEL CELESTINO DE CASTRO 
(+11/07/2013)

MARIA DAS DORES DOS SANTOS
(+05/07/2013)

PAULO ROBERTO RODRIGUES FIGUEIREDO 
(+23/07/2013)

respeito à instrução. “Aos que 
tiveram início de pagamento 
no período de 01 de janeiro 
2008 a 31 de dezembro de 
2012, entregaremos um extrato 
com as informações para eles 
retificarem a Declaração de 
Ajuste Anual. Aos com início 
de pagamento a partir de 2013, 
vamos implantar o exposto 
na norma, reclassificando na 
folha, de tributável para isento, 
até o exaurimento do saldo das 
contribuições vertidas no período 
de 1989 a 1995, devidamente 
corrigidas nos moldes do Art. 5º 
da IN.” A nova regulamentação 
desobriga a entidade de 
reter na fonte o imposto 
relativo à complementação 
de aposentadoria para os 
participantes que encerrarem o 
período laboral a partir de 01 de 
janeiro de 2013, até o exaurimento 
do saldo. Visando facilitar a 
aplicabilidade da IN, solicita-se 
que esses grupos disponibilizem, 
para a Bandeprev, seus 
contracheques de janeiro 1989 a  
dezembro 1995.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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Últimas Notícias

Governo Federal incentiva Sistema de Fundos de Pensão 
Secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Mariz, prestigia evento do Setor e traz novidades

Complementar e suas vantagens. 
Tem ido a público a fim de 
tranquilizar todos os integrantes 
do Sistema, deixando claro que 
o Governo quer incentivá-lo e se 
mostra como aliado no empenho 
de aumentar a cobertura desse 
tipo de serviço.

MEDIDAS EM PAUTA 
– Conforme Jaime Mariz, em 
agosto deste ano, haverá uma 
reunião com o Conselho Nacional 
de Previdência Complementar, 
do qual é membro, com o 
intuito de discutir possíveis 
regulamentações pautando  
três assuntos. 

Um deles será a inscrição 
automática em organização 
de cunho previdenciário 
no momento da entrada do 
trabalhador no serviço público ou 
numa empresa que disponha de 
fundo de pensão. “Hoje a adesão 
é voluntária. Estamos propondo 
que a saída seja voluntária.” 
A ideia é evitar que as pessoas 
percam a oportunidade de se 
inscrever por não terem obtido 
informações no tempo adequado.

Outro debate será a 
criação de um fundo flexível. 

“Hoje o servidor 
ao se inscrever no 
fundo de pensão tem 
de fazer uma gama 
de opções, algumas 
bem técnicas, que 
ele precisa prever a 
vida futura dele para 
saber qual a melhor 
alternativa. Então, 
estamos buscando 
flexibilizar essas 
regras para que 
certas decisões 
possam ser tomadas 
no momento da 
aposentadoria.”

T a m b é m 
está em estudo a 
concepção de um 
outro produto, o Prevsaúde. 
Consiste em criar um fundo, 
uma poupança, que permitirá ao 
empregado acumular dinheiro 
durante o período de trabalho para 
contratar um seguro de saúde na 
hora em que se aposentar, quando 
estará perdendo a proteção do 
plano empresarial. 

INVESTIMENTOS –  
A oscilação da Selic, taxa básica 
utilizada como referência para 

as operações financeiras que 
envolvam juros no país, vem 
causando impacto nos resultados 
das organizações. Por essa razão, 
a Secretaria está propondo 
soluções acerca do assunto, 
estimulando os investimentos 
no exterior e em projetos de 
infraestrutura brasileiros.

“É lógico que eu tenho 
de dar prioridade para que os 
recursos dos brasileiros sejam 
injetados essencialmente no 
Brasil. No entanto, estamos 
discutindo a possibilidade dos 
fundos de pensão investirem 
uma pequena parte no exterior, 
conforme o previsto na 
legislação. Os fundos de pensão 
grandes já estão alocando 
pequenos percentuais e nós 
estamos em conversas com o 
Chile, que possui uma vivência 
maior nesse aspecto, com fins de 
criar oportunidades.”

Quanto aos projetos 
brasileiros, o secretário articula 
com o BNDES, a criação de 
um fundo de investimento com 
recursos aplicados em programas 
de infraestrutura para que as 
entidades possam comprar 
cotas. “ Com a iniciativa, os 
fundos de pensão pequenos 
poderão destinar seus ativos 
aos investimentos estruturados, 
sem ter de aumentar seus custos 
contratando um especialista.” 

Investidores institucionais 
cujos recursos aplicados no 
país representam quase 14% 

do PIB brasileiro, os fundos de 
pensão poderão contar com uma 
série de medidas do Governo 
federal, visando o fortalecimento 
do Sistema. Quem garante é 
o secretário de Políticas de 
Previdência Complementar, do 
Ministério da Previdência Social, 
Jaime Mariz, um dos palestrantes 
do seminário Os Novos Rumos 
da Avaliação Atuarial, sediado 
pela Bandeprev, dia 28 de junho 
2013. Aproveitando passagem no 
Recife, o secretário, gentilmente, 
concedeu entrevista exclusiva ao 
nosso jornal. 

“O futuro previdenciário 
do Brasil depende do futuro 
previdenciário dos fundos 
de pensão”, declarou. Ciente 
do potencial do Setor para 
impulsionar o crescimento do 
país, tem se engajado na missão 
de popularizar o conhecimento 
sobre o papel da Previdência 

Luciana Andréa Freitas

Seminário Os Novos Rumos da Avaliação Atuarial

Data: 28 de junho 2013
Realização: Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência - Ancep
Local: Bandeprev
Público: Dirigentes dos fundos de pensão do Nordeste e técnicos de diversas áreas, tais como Contabilidade, Benefícios e afins
Palestrantes: Secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Mariz; presidente da Ancep, Roque Muniz de An-
drade; e representantes da Rodarte Nogueira, Consultoria em Estatística e Atuária, João Roberto Rodarte e Paulo Josef da Gama.
Assuntos abordados: Planos de benefícios; Premissas e Hipóteses Atuariais, Regimes Financeiros; Previdência Complementar 
– um olhar para o futuro: perspectivas, tendências, desafios.


