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PROPOSTA LEGISLATIVA DE CRIAÇÃO DE CONTA CORRENTE 

ESPECÍFICA COM AS MESMAS CONDIÇÕES FISCAIS CONCEDIDAS 

AOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

Este trabalho discute a possibilidade de projeto de lei para "criar conta 

específica para aplicação em longo prazo, seja em poupança, renda fixa, ações, etc., com as mesmas condições 

fiscais concedidas às instituições financeiras, referente aos planos de previdência privada, conforme sugestão de 

André Lamas". 

A sugestão, consignada em correio eletrônico anexo à solicitação, veio 

formulada nos seguintes termos: 

"Hoje, ao contratar um plano de previdência privada existem vários benefícios fiscais 

para não pagamento de impostos, IR principalmente, porém estes benefícios somente 

são concedidos caso  seja contratado um plano em alguma entidade do mercado 

financeiro. Ao final do plano o dinheiro excedente fica com a instituição gerando 

lucros consideráveis (além de ser um processo de acumulação de riqueza).  

Uma alternativa seria criar conta específica para aplicação em longo prazo, seja em 

poupança, renda fixa, ações, etc., com as mesmas condições fiscais concedidas às 

instituições financeiras." 

A propósito da questão, cabe, preliminarmente, tecer alguns 

comentários. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que os benefícios fiscais existentes na 

âmbito da previdência complementar não estão limitados aos planos contratados "em alguma 

entidade do mercado financeiro".  

A previdência privada abrange seguradoras, entidades abertas de 

previdência privada, entidades fechadas (Fundos de Pensão). Nenhuma dessas sociedades 

caracteriza-se tecnicamente como instituição financeira, embora parcela significativa das 

seguradoras e das entidades abertas façam parte de conglomerados financeiros. Suas 

atividades, destaque-se, não se confundem com as dos integrantes do mercado financeiro e a 

regulação e fiscalização é exercida não pelo Banco Central, mas pelo Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar (CGPC) e pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) – 

no caso dos Fundos de Pensão – e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e 

pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) – na hipótese das seguradoras e entidades 

abertas. 
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O único produto relacionado com a previdência privada oferecido por 

instituições financeiras, e como tal fiscalizado também pelo Banco Central, é o Fundo de 

Aposentadoria Programada Individual (FAPI), cuja participação de mercado – quando 

comparado com os planos  oferecidos por entidades de previdência – é de pequena expressão. 

Em segundo lugar, vale ponderar a afirmação de que o "excedente fica com 

a instituição" pode nem sempre corresponder à realidade. É que existem diversas modalidades 

de planos de previdência, divididos basicamente em duas espécies: benefícios livres (com 

contribuição definida ou variável) e benefícios definidos. Na primeira espécie, o valor será 

calculado ao final do período de contribuição, de acordo com a remuneração das aplicações 

(juros), reservas acumuladas e tábuas biométricas contratadas. Na segunda, o valor a ser 

recebido é fixado na data da contratação do plano. Nos planos de benefícios livres, os 

excedentes são, via de regra, totalmente revertidos aos clientes. A remuneração das entidades 

advém da cobrança anual de taxas de administração e da cobrança, a cada contribuição, de 

taxas de carregamento. Mesmo nos planos de benefícios definidos, em que a responsabilidade 

da entidade de previdência restringe-se ao pagamento do valor acertado no prazo fixado, há 

normalmente previsão contratual de reversão de parte dos excedentes. 

Em terceiro, é oportuno frisar que as condições fiscais não são 
ordinariamente "concedidas às instituições financeiras". Os benefícios fiscais – que na realidade 
traduzem um diferimento no pagamento do imposto de renda, que deixa de ser exigido na 
fase de acumulação para ser cobrado quando da percepção do capital total – são dirigidos ao 
cliente, que pode deduzir as contribuições da base de cálculo de seu imposto de renda até o 
teto de 12% da sua renda anual. Afora isso, o que existe é a desoneração instituída pela MPV 
n.º 209, de 2004, convertida na Lei n.º 11.053, de 2004, cujo art. 5º dispensa a retenção na 
fonte de imposto renda dos rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos de 
planos de benefícios de previdência complementar, seguradoras e FAPI. Contudo, essa 
desoneração, que visa a incentivar a formação de poupança previdenciária de longo prazo, 
abrange apenas os recursos provenientes de provisões, reservas técnicas e fundos, revertendo-
se, pois, em benefícios para os clientes. Sobre os lucros das entidades de previdência, bem 
como das instituições financeiras, incide regularmente o imposto de renda nas alíquotas 
estabelecidas na legislação tributária. 

Diante dessas observações, em vez de se criar uma conta "com as mesmas 

condições fiscais concedidas às instituições financeiras", é melhor discutir a possibilidade de que as 

pessoas físicas possam, elas mesmas, planejar e formar sua poupança previdenciária sem a 

interveniência de entidades de previdência complementar. Isso se daria por intermédio de 

aplicações em uma conta específica de longo prazo, cujos depósitos receberiam o mesmo 

tratamento fiscal concedido às contribuições para planos de previdência complementar, ou 

seja, poderiam ser deduzidos da base de cálculo anual do imposto de renda até o patamar de 

12% da receita do exercício. 
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Acerca dessa proposta, importa explicar que ela não atingiria o objetivo 

desejado de evitar a geração de lucros e a acumulação de riquezas por parte das instituições 

financeiras. A atividade financeira consiste na aproximação (intermediação) entre os agentes 

superavitários (investidores) e os agentes deficitários (tomadores). Na canalização de recursos 

com vistas à geração de riquezas, as instituições financeiras operam um processo de 

transmutação, assim definido por Jairo Saddi1: 

"A economia de intermediação financeira baseia-se no binômio facilitação da 

poupança e geração de investimento por meio da provisão de liquidez aos agentes 

econômicos. As eficiências e as potenciais reduções dos custos de transação ocorrem 

quando se dá o encontro desses agentes com coincidências recíprocas de intentos: os 

que pretendem investir, de um lado, e os que pretendem emprestar, de outro. Tal 

processo transforma poupança ou investimento (por via de crédito) em unidades 

aceitáveis e atrativas tanto para os agentes investidores como para os tomadores. A 

esse processo dá-se o nome de transmutação." 

Uma das fontes precípuas de capitalização dos bancos reside nos 

depósitos à vista ou a prazo que recebem dos correntistas e investidores. Esses valores se 

unem às rendas geradas em atividades acessórias e formam disponibilidades monetárias que 

são aplicadas no ofício essencial da intermediação financeira – o fornecimento de crédito – e 

em outras modalidades lucrativas. A aplicação, portanto, nas contas concebidas na sugestão 

acima formulada, propiciaria aos bancos formar massas de recursos para geração de spreads2 e, 

também, para investimento em outros serviços e produtos igualmente aptos a produzirem 

rendimentos. 

Nesse sentido, sob o ponto de vista da potencialidade de geração de 

lucros a terceiros, afigura-se, s.m.j., inócuo, estimular, via benefício fiscal, a migração de 

recursos que hoje estão depositados em entidades de previdência complementar para contas 

mantidas em instituições bancárias.  Tudo o que isso significará será a mudança no pólo 

subjetivo das relações com o cliente/poupador. Saem as entidades de previdência 

complementar, entram os bancos. 

Ademais, na eventualidade de sucesso de um mecanismo que tal, o 

público alvo dessas contas certamente seria o mesmo que hoje já detém recursos aplicados em 

previdência privada. Na ausência de estudos sobre a dimensão que seria alcançada, é factível 

argumentar que a transferência de recursos de um segmento para outro poderia causar 

desequilíbrio atuarial nos fundos de previdência ora existentes e, num fenômeno conhecido, 

prejudicar os clientes remanescentes. 

                                                           
1
 SADDI, Jairo. Crise e regulação bancária: navegando mares revoltos. São Paulo: Ed. Textonovo, 2001. p. 57-58. 

2 Denomina-se spread a diferença entre as taxas de juros pagas pelos bancos na captação e as taxas finais cobradas 
do tomador. 
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Por fim, a concessão de benefícios fiscais para as contas sugeridas 

reclamaria modificação expressa da legislação do imposto de renda. Providência desse jaez 

exigiria, a teor do art. 150, § 6º, da Constituição, lei específica que "regule exclusivamente a 

matéria" e, como poderia traduzir renúncia fiscal, haveria de ser precedida dos estudos de 

"estimativa do impacto orçamentário-financeiro" e demonstração de não interferência nas metas de 

resultados fiscais previstos na LDO ou indicação de medidas de compensação, conforme art. 

14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Diante desse quadro, crê-se que um projeto de lei concebido de acordo 

com o objetivo de criar conta corrente com os mesmos incentivos concedidos aos planos de 

previdência privada não lograria alcançar os resultados pretendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	abertura_bd_A4_210x297.pdf
	Página 1


	titulo: PROPOSTA LEGISLATIVA  DE CRIAÇÃO DECONTA CORRENTE ESPECÍFICA COM AS MESMAS CONDIÇÕES FISCAIS CONCEDIDAS AOSPLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
	Nome do autor: Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão
	Data: 2007


