
A proposta de desviar os recursos do FAT-BNDES para pagar benefícios previdenciários compromete a 
saúde financeira das duas instituições, além de aprofundar o déficit nas contas do governo federal e 
colocar em risco programas de proteção e geração de empregos. A Constituição de 1988 determina que 
pelo menos 40% dos recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) sejam destinados a programas 
de financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). 

Os outros 60% devem ser utilizados no pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. 
O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), colocou em seu texto 
apresentado na semana passada a proposta de direcionar os recursos constitucionais para o pagamento 
de aposentadorias e pensões. A proposta tem sido criticada por especialistas em finanças públicas, ex-
dirigentes do BNDES e representantes do Codefat (Conselho Deliberativo do FAT). Anualmente, o FAT 
repassa aproximadamente R$ 18 bilhões para o BNDES emprestar. Esse estoque soma hoje mais de R$ 
270 bilhões. Os recursos são corrigidos, ou seja, geram um pagamento de juros ao fundo, mais de R$ 15 
bilhões anuais. 

José Roberto Afonso, professor do IDP (Instituto Brasiliense de Direito Público), afirma que o BNDES 
deixará de receber o dinheiro, mas continuará pagando juros, o que pode descapitalizar a instituição no 
médio e longo prazo. “Além de perder a receita recorrente, o banco será descapitalizado. Não descarto a 
hipótese de ser fechado. Aliás, parece que esse é o objetivo maior do governo”, disse o especialista em 
finanças públicas. “Será impossível captar no mercado com juros e prazos que lhe permitam pagar ao 
FAT.” 

Afonso aponta ainda outro problema. O FAT vai deixar de receber os juros do BNDES e não será 
remunerado pelos recursos que vão para a Previdência. Com isso, haverá uma piora nas contas do fundo.  

“Com menos juros e com mais desemprego, o déficit do FAT vai aumentar, e o Tesouro vai ter que cobrir.” 
O professor do IDP lembra ainda que o direcionamento do dinheiro do FAT para a Previdência não traz 
ganho fiscal, um dos objetivos da reforma. 

De acordo com ele, o déficit previdenciário irá recuar no mesmo valor em que o déficit do Tesouro Nacional 
irá aumentar, pois a poupança do FAT aplicada no BNDES é contabilizada hoje como superávit primário 
(receita menos despesas antes do pagamento de juros da dívida). 

Segundo Afonso, a DRU (Desvinculação de Recursos da União, criada em 1995), que reduziu na prática o 
percentual de 40% em 28%, já contribui atualmente para transformar superávit em déficit.  

“No início do Plano Real, era para pagar a servidores aposentados. Agora, para aposentados do INSS. O 
relator fez uma DRU de 100% em cima do BNDES.” 

Para o economista, há um desvio de finalidade do FAT, fonte de recursos para programas de treinamento 
e para financiamentos que geraram cerca de 400 mil empregos nos últimos anos, de acordo com cálculos 
do BNDES. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/06/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 24/06/2019 

Cerca de 25% dos clientes de todo Brasil que poderão renegociar suas dívidas com a Caixa, na nova 
campanha “Você no Azul”, têm débitos de créditos consignados. Deste total, muitos são aposentados do 
INSS e podem aproveitar o desconto para quitar o que devem. 
Nessa modalidade de empréstimo, a parcela é descontada automaticamente do benefício previdenciário. 
Pelas regras, é possível comprometer até 30% da renda com o empréstimo e mais 5% com o cartão de 
crédito. Segundo a Caixa, os principais motivos para que esses beneficiários estejam inadimplentes como 
pagamento dos consignados são a suspensão ou o corte do benefício previdenciário e o cancelamento do 
empréstimo retroativo por revisão da aposentadoria.  
A campanha de renegociação, que teve início em 28 de maio e vai até agosto, espera receber R$ 1 bilhão 
dos 2,6 milhões de devedores pessoa física, incluindo os aposentados. Do total, 9 em cada 10 devedores 
pessoa física devem até R$ 2000 para o banco. O atendimento é no 
site www.negociardividas.caixa.gov.br ou pelo 0800-7268068, na opção 8. Também é possível renegociar 
no facebook.com/caixa 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/06/2019 

Bancadas de diferentes partidos e diferentes posições políticas pressionam o relator da reforma da 
Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), por um alívio nas novas regras de aposentadoria de quem ocupa 
cargos eletivos —um lobby em causa própria. A proposta atualmente em tramitação no Congresso prevê 
o fim da aposentadoria especial para quem ainda vai ocupar um mandato eletivo e também torna o 
requisito para os atuais políticos bem mais rígido. Para ter direito à aposentadoria especial, os políticos 
teriam de completar 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, e trabalhar 30% a mais do que o 
tempo restante para completar o período mínimo de contribuição. 
A equipe econômica quer preservar esse trecho da reforma da Previdência. Afrouxar as regras de 
aposentadoria dos políticos seria uma contradição ao discurso do governo de que todos serão afetados 
pela proposta.  No entanto, parlamentares voltaram a discutir uma tentativa de suavizar as regras para 
quem ocupa cargo eletivo, às vésperas da votação do texto na comissão especial da Câmara. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 20/06/2019 

 

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (19) que cogita enviar um novo texto ao Congresso 
para incluir a capitalização na Previdência, caso o sistema não passe no atual texto da reforma. 
"Se não passar agora, a ideia nossa é enviar um projeto à parte", disse o presidente após evento da 
Aeronáutica em Guaratiguetá (SP). Na cidade, Bolsonaro acompanhou a formação de sargentos e foi a um 
centro de recuperação de dependentes químicos. 
A criação de um sistema de capitalização para aposentadorias no país foi defendida fortemente pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e constava na versão entregue ao Congresso em fevereiro. 
Nesse sistema, cada trabalhador faz uma poupança individual para garantir a aposentadoria. Na 
repartição, o regime atual, os trabalhadores da ativa financiam as aposentadorias e pensões dos inativos. 
A proposta, contudo, foi retirada do texto pelo relator do projeto, Samuel Moreira (PSDB-SP) na semana 
passada. O relatório elaborado pelo tucano deve ser submetido a votação nesta terça em comissão 
especial da Câmara.  
Bolsonaro ainda afirmou que a tendência da reforma é de que os estados e municípios não sejam incluídos, 
mas disse que seria melhor que os governadores tentassem aprovar o quanto antes suas próprias 
reformas nas Assembleias Legistativas. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 20/06/2019 
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