
 

 

 

A previdência complementar fechada: uma visão geral 
 

 

Leonardo André Paixão (*)
 

 

1. Breve história da previdência complementar no Brasil. 

 

a) Primeira fase (anterior à legislação específica sobre o tema) 

A primeira entidade destinada ao oferecimento de benefícios que hoje seriam considerados 
típicos da previdência complementar foi a PREVI (CAPRE à época), criada em 1904 por um grupo 
de empregados (52) do Banco da República do Brasil sob a forma de associação “cujo fim é 
exclusivamente garantir o pagamento de uma pensão mensal ao herdeiro do funcionário que dela 
fizer parte, na forma estabelecida pelos presentes Estatutos”. 

Ainda antes da primeira lei sobre a previdência complementar, surgiram algumas entidades, 
como por exemplo a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (1970) e a Fundação 
CESP (1974). 

Neste primeiro momento, a previdência complementar é um fenômeno tipicamente 
associado à grande empresa, e sobretudo à grande empresa estatal. 

b) Segunda fase (Lei n.º 6.435/77) 

A Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977, foi aprovada em um contexto de fomento ao 
mercado de capitais por parte do poder público. Seu objetivo foi disciplinar os fundos de  pensão 
enquanto entidades captadoras de poupança popular, estimulando seu crescimento de modo que 
pudessem canalizar investimentos para aplicações em Bolsa de Valores. A norma veio no mesmo 
ambiente da reformulação da legislação sobre sociedades anônimas (Lei n.º 6.404/76, que 
substituiu a Lei das S.A. de 1940). 

c) Terceira fase (modernização da legislação). 

O movimento de modernização da legislação que rege a previdência complementar teve 
início com a Emenda Constitucional n.º 20, de 15.12.1998. Esta emenda deu nova redação ao art. 
202 da CF, que tratava de outro tema, dedicando-o inteiramente à previdência complementar. 
Fez-se a opção por disciplinar a previdência complementar dentro do título da Ordem Social da 
CF. 

A nova redação do art. 202 da CF exigiu a elaboração de duas leis complementares. Uma, 
prevista no caput do dispositivo constitucional, que traz normas gerais sobre a previdência 
complementar, e que veio a ser a Lei Complementar n.º 109, de 29 de maio de 2001; e outra, 
prevista no § 4º do art. 202, contendo normas específicas para disciplinar “a relação entre a 
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União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência 
complementar”, e que veio a ser a Lei Complementar n.º 108, de 29 de maio de 2001. 

Completando o ciclo de aprimoramento da legislação, a Emenda Constitucional n.º 40, de 
29.05.2003, que deu nova redação ao artigo que trata do sistema financeiro nacional (art. 192), 
suprimiu do dispositivo, que integra o Título da Ordem Econômica da CF, a referência a “seguros, 
previdência e capitalização”. De um ângulo constitucional, portanto, a previdência complementar é 
hoje tema claramente inserido no campo social. 

Entretanto, a dualidade que marca a previdência complementar permanece, pois embora a 
ênfase constitucional esteja em sua atividade fim (pagamento de benefícios de caráter 
previdenciário), não deixa de ser importante a sua atividade meio (investimento dos recursos 
acumulados com o objetivo de multiplicar o capital destinado a suportar o pagamento do 
benefícios). 

Por fim, recorde-se ainda que a Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003, deu nova 
redação ao art. 40 da CF.  Nos parágrafos 14 a 16 deste artigo está estabelecida a possibilidade 
de criação, por lei ordinária, de um regime de previdência complementar para o servidor público. 
No âmbito federal esta lei ainda não foi feita. 

 

2. Inserção do regime de previdência complementar na Constituição brasileira. 

 

A Constituição brasileira prevê a coexistência de três regimes de previdência. 

De um lado, há duas modalidades de regimes públicos e obrigatórios: o regime geral de 
previdência social, operado pelo INSS, e destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, aos 
servidores de entes federativos que não criarem regimes próprios e aos empregados públicos, e 
os regimes próprios de previdência destinados aos servidores titulares de cargo efetivo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e de cerca de 2.200 Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações. 

De outro lado, há o regime de previdência complementar, privado e facultativo, operado por 
entidades abertas de previdência complementar (ou seguradoras autorizadas a operar no ramo 
vida) e por entidades fechadas de previdência complementar (também conhecidas como fundos e 
pensão). 
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Aberta Fechada
Base 

constitucional art. 201 art. 40 art. 202 art. 202

Operado por Autarquia federal (INSS)
Órgãos ou entidades da 

Adminisração pública 
direta ou indireta

Sociedades anônimas 
(fins lucrativos)         

(*)

Fundações privadas / 
sociedades civis       

(fins não lucrativos)

Natureza público público privada privada

Instituição instituído por lei instituído por lei contratual contratual

Filiação obrigatória obrigatória facultativa facultativa
1.780.000    

participantes ativos

580.000 assistidos

4.200.000 beneficiários

Fiscalização MPS / SPS MPS / SPS MF / Susep MPS / SPC
(*) - exceção: LC 109/01, art. 77, § 1º

QUADRO 1 - Regimes de previdência: principais características

REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Previdência Complementar

Abrangência

servidores titulares de 
cargo efetivo da União, 

Distrito Federal, Estados 
e Municípios que têm 

regime próprio (cerca de 
2200)

cerca de 7.000.000 de 
planos individuais e 

150.000 planos 
empresariais

Regime Geral Regimes Próprios

pessoas não abrangidas 
pelos regimes próprios

 

 

3. Análise das disposições constitucionais que regem a previdência complementar. 

A principal disposição constitucional sobre a previdência complementar é o art. 202. 
 

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na 
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar." 
(redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98). 

 
Características básicas do regime de previdência complementar: 

• natureza jurídica privada, sujeitando-se ao regime jurídico de direito privado, em que 
prevalece a autonomia da vontade. O princípio da legalidade, aplicado ao regime 
privado, significa que “tudo o que não está proibido está permitido”. 

• caráter complementar e autônomo em relação ao regime geral: 

 complementar, porque a inscrição de participante em plano de previdência 
complementar não o dispensa da inscrição como segurado obrigatório do regime 
oficial de previdência (regime geral ou, a partir da EC 41/03, regime próprio); 

 autônomo porque a percepção de benefício pago por entidade privada de 
previdência – salvo quando alguma vinculação for expressamente estabelecida 
em contrato – não depende da concessão de benefício pelo regime geral (LC 
109/01, art. 68, § 2º); 

 autônomo também porque em princípio não existe relação entre os valores pagos 
por cada um destes regimes, embora possa ser estabelecida contratualmente 
uma relação; 

 esta autonomia tem uma exceção, pois a concessão de benefício de previdência 
complementar depende de concessão de benefício pelo regime geral ou pelo 
regime próprio, quando se tratar de plano de benefícios da modalidade benefício 
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definido e regido pela LC 108/01, que tiver sido instituído após 30.05.2001 (LC 
108/01, art. 3º, II). 

• natureza contratual: 
 regulamento de um plano de previdência é um contrato, que contém cláusulas 

sobre contribuições, benefícios e períodos de carência, entre outras disposições 
 a vinculação do participante ao plano de benefícios depende de sua inscrição 

voluntária (contrato celebrado com a entidade de previdência que administra o 
plano) 

 para que uma pessoa jurídica possa oferecer acesso a um plano de previdência 
para seus empregados, servidores, associados ou membros deve celebrar 
contrato com a entidade de previdência que o administra 

• constituição de reservas, em regime de capitalização, para pagamento dos benefícios 
contratados (sobretudo o benefício de aposentadoria): 

 excepcionalmente, contudo, o regime de repartição simples pode ser 
estabelecido em contrato – geralmente para custear os benefícios acessórios, 
como auxílio-doença, pecúlio por morte, entre outros, mantida a capitalização 
para o benefício principal (aposentadoria); 

• regulamentação do regime de previdência privada reservada à lei complementar. 
 
 
"§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de 

benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão 
de seus respectivos planos." (redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98). 

 
A lei complementar a que se referem o caput e este parágrafo do art. 202, e que contém as 

regras gerais do sistema de previdência complementar, é a Lei Complementar n.º 109, de 29 de 
maio de 2001. Esta lei abandonou a expressão “previdência privada”, trazida na Constituição, em 
favor da expressão, sempre usada em seu texto, “previdência complementar”. As expressões, 
neste contexto, devem ser consideradas sinônimas. 

Pelo princípio da transparência, sendo o destinatário final dos recursos capitalizados, o 
participante tem direito de conhecer todos os aspectos que envolvem a administração do plano de 
previdência a que aderiu (investimentos, despesas administrativas). 

A poupança previdenciária do participante é acumulada em um determinado plano de 
benefícios de caráter previdenciário, que por sua vez é administrado por uma entidade de 
previdência complementar. A entidade pode administrar um ou mais planos de benefícios, e neste 
último caso eles terão necessariamente independência patrimonial. Os eventos (positivos ou 
negativos) que afetarem um plano não podem causar impacto financeiro para os participantes de 
outro plano, ainda que ambos sejam administrados pela mesma entidade de previdência privada. 
A entidade de previdência jamais pode ser considerada “dona” do capital acumulado no plano ou 
planos que administra. 

  
"§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas 

nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não 
integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios 
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei." (redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98). 

 
O regime de previdência privada é autônomo também em relação ao contrato de trabalho do 

participante com seu empregador. Isto significa que: 
• a relação de um participante com um plano de previdência pode começar, perdurar e se 

extinguir de forma autônoma em relação a seu contrato de trabalho; 
• a celebração de contrato de trabalho não implica adesão automática do empregado ao 

plano de previdência patrocinado pelo empregador 
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• a relação civil-previdenciária entre participante, patrocinador e entidade de previdência 
complementar não se confunde com a relação trabalhista entre empregado e 
empregador; 

• as contribuições que o empregador fizer ao plano previdenciário, em favor de todos os  
seus empregados que forem participantes do referido plano, não serão consideradas 
salário indireto; 

• as reservas acumuladas em favor de um participante não são computadas como 
remuneração quando da rescisão do contrato de trabalho; 

• somente quando o participante (ou seu dependente) passar a receber um benefício, ou 
quando romper o vínculo com o plano e resgatar os valores ali acumulados, os valores 
recebidos serão considerados renda, inclusive para fins tributários. 

 
"§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, 
em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado." (parágrafo incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98). 

 
O patrocinador é a pessoa que contribui para a constituição das reservas destinadas a 

garantir o pagamento de benefícios a seus empregados ou servidores. A condição de patrocinador 
de um plano de benefícios é formalizada mediante a celebração de um contrato com a entidade 
de previdência, contrato este denominado “convênio de adesão”. A Administração direta ou 
indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, somente poderá aportar recursos para um plano 
de previdência complementar se assumir a qualidade de patrocinador. Sua contribuição normal 
será, no máximo, igual à soma das contribuições normais dos segurados (isto é, os participantes e 
os assistidos). É a chamada paridade contributiva. 

  
"§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 
controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de 
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada." (parágrafo 
incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98). 

 
A lei complementar a que se refere este parágrafo é a Lei Complementar n.º 108, de 29 de 

maio de 2001. As entidades de previdência privada de que tratam os §§ 3º a 6º deste artigo são, 
necessariamente, entidades fechadas.  

As entidades abertas de previdência complementar são organizadas, salvo poucas 
exceções, sob a forma de sociedade anônima (portanto com finalidade lucrativa), e são chamadas 
“abertas” porque acessíveis a qualquer pessoa física (LC 109/01, art. 36 e art. 77, § 1º). 

As entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundos de 
pensão, são organizadas sob a forma de sociedade civil ou fundação, necessariamente sem 
finalidade lucrativa, e são chamadas “fechadas” porque acessíveis apenas a indivíduos 
integrantes de um grupo: 

• empregados de uma empresa ou grupo de empresas (LC 109/01, art. 31, I); 
• servidores públicos (LC 109/01, art. 31, I); 
• associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 

setorial (LC 109/01, art. 31, II). 
 
"§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às 

empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando 
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada." (parágrafo incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98). 
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Se concessionárias e permissionárias são empresas privadas, portanto pessoas que não 
integram a Administração Pública, a aplicação a elas da norma especial feita para entidades de 
previdência com patrocínio estatal é hipótese excepcional. 

Portanto, aplica-se a LC 109/01 às relações entre empresas privadas permissionárias ou 
concessionárias de serviços públicos e entidade fechada de previdência complementar, 
ressalvados os casos previstos na norma administrativa que dispõe sobre a matéria, por 
delegação do art. 26 da LC nº 108/01. 

  
"§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para 

a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e 
disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus 
interesses sejam objeto de discussão e deliberação." (parágrafo incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98). 

 
A entidade fechada de previdência complementar com patrocinador integrante da 

Administração pública tem estrutura organizacional determinada pelos artigos 8º a 23 da LC 
108/01. A disposição deste parágrafo é a adaptação da gestão compartilhada estabelecida para a 
previdência social pelo art. 194, parágrafo único, inciso VII da CF. Mas as entidades fechadas de 
previdência complementar são pessoas jurídicas de direito privado, e mesmo quando há, nos seus 
órgãos de governança, representantes indicados pelo Estado, esta presença não decorre de 
prerrogativa do Poder Público, mas do papel de patrocinador assumido pelo ente estatal. 

 

 

4. Introdução às Leis Complementares n.º 108 e n.º 109, ambas de 29 de maio de 2001. 

A Lei Complementar n.º 109/01 é a norma geral que dispõe sobre o regime de previdência 
complementar, e regulamenta o art. 202, caput da CF. É dividida em oito capítulos, que contêm 
disposições introdutórias (capítulo I), regras sobre planos de benefícios (capítulo II), sobre 
entidades fechadas e abertas de previdência complementar (capítulos III e IV), sobre a 
fiscalização destas entidades (capítulo V), sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial das 
entidades de previdência complementar (capítulo VI), sobre o regime disciplinar (capítulo VII), e 
ainda disposições gerais sobre o regime de previdência complementar (capítulo VIII). 

A Lei Complementar n.º 108/01, por sua vez, é a norma regulamentadora a que se refere o § 
4º do art. 202 da CF, e traz regras especiais sobre entidades fechadas de previdência 
complementar patrocinadas pela Administração pública direta e indireta (LC 108/01, art. 1º). 
Sendo norma especial, prevalece sobre a norma geral em seu âmbito de validade (LC 108/01, art. 
2º). Basicamente, a Lei Complementar n.º 108/01: 

• cria normas especiais sobre o custeio dos planos de benefícios com patrocínio estatal; 

• estabelece de forma mais pormenorizada a composição dos órgãos estatutários das 
entidades fechadas de previdência complementar abrangidas por suas disposições; e 

• estabelece regras específicas sobre sua fiscalização. 

 

 

5. Princípios constitucionais e legais. 

De início, cabe lembrar a distinção entre regras e princípios. Os princípios distinguem-se das 
regras jurídicas porque são versados em linguagem mais genérica, são mais abrangentes, 
direcionam o intérprete na aplicação das regras, e são relativizados por outros princípios. Esta 
última característica significa que, ao contrário das regras, em que o conflito se resolve pela 
derrogação de uma norma e aplicação integral de outra, os princípios, ainda que incompatíveis, 
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precisam ser aplicados simultaneamente, de forma relativizada, ora prevalecendo um, ora o outro, 
de acordo com a situação concreta. 

São princípios constitucionais que regem a previdência complementar: 

• regulamentação reservada à lei complementar; 

• autonomia da vontade (natureza contratual); 

• autonomia em relação ao regime geral de previdência; 

• autonomia em relação ao contrato de trabalho; 

• transparência para o participante; 

• constituição de reservas em regime de capitalização; 

• limitação à contribuição do patrocinador de plano com patrocínio estatal; 

• presença dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão. 

 

São princípios legais que regem a previdência complementar, entre outros: 

• transparência para o participante; 

• independência patrimonial entre os planos administrados por uma mesma EFPC. 

 

De todos os princípios, o único que está na CF e reiterado na LC 109/01, pautando a ação 
do Estado, é o princípio da transparência. Como as entidades fechadas são privadas, entende-se 
que a transparência deve ser total para o dono dos recursos acumulados no plano de benefícios, 
isto é, o participante e o assistido.  

Este princípio é traduzido em normas, inclusive da própria LC 109/01, que criam obrigações 
para a entidade fechada no sentido de assegurar a transparência para o participante: 

“Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de 
inscrição e dos certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas pelo órgão 
regulador e fiscalizador. 

§ 1º A todo pretendente será disponibilizado, e a todo participante será entregue, quando de 
sua inscrição no plano de benefícios: 

I – certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a admissão e a manutenção 
da qualidade de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos 
benefícios; 

II – cópia do regulamento atualizado do plano de benefícios e material explicativo que 
descreva, em linguagem simples e precisa, as características do plano; 

III – (...) 
IV – outros documentos que vierem a ser especificados pelo órgão regulador e fiscalizador. 
§ 2º Na divulgação dos planos de benefícios, não poderão ser incluídas informações 

diferentes das que figurem nos documentos referidos neste artigo.” 
 
“Art. 24. A divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos, das informações 

pertinentes aos planos de benefícios dar-se-á ao menos uma vez ao ano, na forma, nos prazos e 
pelos meios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. 

Parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal específico deverão ser 
atendidas pela entidade no prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador.” 

Além das disposições legais, o princípio da transparência é traduzido em outras normas, 
como os artigos 16 e 17 da Resolução CGPC nº 13, de 01.10.2004, e na Instrução SPC nº 7, de 
10.08.2005. 
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6. O papel do Estado. 

Os estudiosos do Direito Administrativo identificam, com algumas variações, basicamente 
quatro modalidades de atividade estatal: 

• serviço público; 

• atividade econômica; 

• poder de polícia; e 

• fomento. 

No campo da previdência complementar, a atividade do Estado concentra-se no exercício do 
poder de polícia, com alguns aspectos de fomento decorrentes do incentivo à criação de planos 
de previdência complementar (inclusive por meio de incentivos fiscais). 

O exercício do poder de polícia se dá sobretudo mediante a criação de normas, a 
fiscalização e a autorização para a prática de determinados atos. 

Estas atividades, no âmbito da previdência complementar operada pelas entidades 
fechadas, estão entregues, pelo menos por enquanto, a dois órgãos. 

Cabe lembrar que a LC 109/01, tratando das entidades fechadas de previdência 
complementar, quase sempre fala de um único órgão, que desempenharia as funções de 
regulação e fiscalização, modelo que  aproxima este órgão único das chamadas “agências 
reguladoras” (entidades autárquicas, de natureza especial, que deliberam por meio de uma 
diretoria colegiada). Assim, os artigos 6º, 7º, 9º, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, entre outros, 
da LC 109/01, mencionam um “órgão regulador e fiscalizador”. Da mesma forma o fazem os 
artigos 6º, 7º, 11, 15, 24 e 26 da LC 108/01. 

Contudo, há uma exceção na LC 108/01, art. 4º, que fala de “órgão fiscalizador” apenas, e 
há também duas exceções na LC 109/01: o art. 74 fala em “...funções do órgão regulador e do 
órgão fiscalizador...”, e o art. 5º da mesma lei complementar menciona ambas as possibilidades 
(“... órgão ou órgãos regulador e fiscalizador...”), pois como a estrutura de regulação e fiscalização 
é provisoriamente composta de dois órgãos – CGPC e SPC – e a estrutura definitiva há de ser 
definida por lei ordinária, o legislador complementar optou por não fechar questão quanto ao tema, 
embora tenha usado sobretudo a expressão “órgão regulador e fiscalizador”, como visto. 

Além dos dois órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Previdência Social, o § 1º do 
art. 9º da LC 109/01 estabelece que parte da função reguladora será exercida pelo Conselho 
Monetário Nacional, órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. 

Art. 9º, § 1o A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, às provisões e aos 
fundos de que trata o caput será feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

 
No exercício do poder de polícia e no desenvolvimento das atividades de fomento, a ação do 

Estado deverá levar em conta os objetivos definidos na LC 109/01: 

Art. 3º A ação do Estado será exercida com o objetivo de: 
I - formular a política de previdência complementar; 
II - disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei 

Complementar, compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de desenvolvimento social e 
econômico-financeiro; 
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III - determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins 
específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 
isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de suas atividades; 

IV - assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à 
gestão de seus respectivos planos de benefícios; 

V - fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar 
penalidades; e 

VI - proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. 
 

 

7. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC. 

Trata-se de um órgão regulador provisório, nos termos do art. 74 da LC 109/01, até que 
sobrevenha a lei ordinária de que trata o art. 5º da referida lei complementar. 

Sua composição é dada pelo art. 2º do Decreto n.º 4.678, de 24 de abril de 2003: 

 
Art. 2º  O CGPC é integrado: 
I - pelo Ministro de Estado da Previdência Social, que o presidirá;  
II - pelo Secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social; 
III - por um representante da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência 

Social; 
IV - por um representante do Ministério da Fazenda; 
V - por um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
VI - por um representante dos patrocinadores e instituidores de entidades fechadas de 

previdência complementar; 
VII - por um representante das entidades fechadas de previdência complementar; e 
VIII - por um representante dos participantes e assistidos das entidades fechadas de 

previdência complementar. 

 

Suas atribuições são dadas pelos Decreto n.º 4.678/03. São elas: 

• regulação, normatização e coordenação das atividades das entidades fechadas de 
previdência complementar (art. 1º); 

• atuação como órgão de caráter recursal, cabendo-lhe apreciar e julgar os recursos 
interpostos contra decisões da Secretaria de Previdência Complementar (art. 4º). 

 

8. A Secretaria de Previdência Complementar. 

Trata-se de um órgão fiscalizador provisório, nos termos do art. 74 da LC 109/01, até que 
sobrevenha a lei ordinária de que trata o art. 5º da referida lei complementar. 

Sua estrutura organizacional é dada pelo Anexo I do Decreto n.º 5.755, de 13 de abril de 
2006, que estabelece a Estrutura Regimental do Ministério da Previdência Social. 

A Secretaria de Previdência Complementar é dirigida por um Secretário, e possui cinco 
departamentos. 

Quanto às atribuições da SPC, em diversos dispositivos da LC 109/01 são conferidas 
competências ao “órgão regulador e fiscalizador” das entidades fechadas de previdência 
complementar, lembrando que por enquanto as competências normativas cabem ao CGPC e as 
executivas à SPC. O Decreto n.º 5.755/06 explicita as competências da SPC e de seus 
departamentos. 
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Sendo o órgão fiscalizador da previdência complementar operada pelas entidades fechadas, 
boa parte do trabalho da SPC está centrado na atividade de fiscalização. 

Outras importantes atribuições dadas à SPC pela lei são as de autorizar previamente 
determinados atos, que dependem da aprovação da SPC para produzir seus efeitos na plenitude. 
Ao contrário da maior parte da atividade de fiscalização, a atividade de autorização é sempre 
realizada pela SPC a partir de uma solicitação dos interessados, o que sempre gera nos cidadãos 
solicitantes a expectativa de um atendimento pronto e favorável ao pedido formulado. 

Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador: 
I - a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicação dos 

respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações; 
II - as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização 

societária, relativas às entidades fechadas;  
III - as retiradas de patrocinadores; e 
IV - as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos e de reservas entre 

entidades fechadas. 
 

9. As entidades fechadas de previdência complementar. 

 

Ao contrário das entidades abertas, as entidades fechadas de previdência complementar 
não têm natureza comercial, e a elas não se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor (a 
despeito do afirmado em jurisprudência contrária). Quanto à forma jurídica, as entidades fechadas 
de previdência complementar são necessariamente organizadas sob a forma de fundação 
(privada) ou sociedade civil, sem fins lucrativos (LC 109/01, art. 31, § 1º, e LC108/01, art. 9º, 
parágrafo único). 

Entretanto esta disposição gera dificuldades em relação ao Código Civil brasileiro que entrou 
em vigor em 2002. De fato, segundo o Código Civil, as fundações são destinadas a determinadas 
finalidades, dentre as quais não se inclui a de operar planos de previdência; e as sociedades civis 
não são mais previstas. Quanto às figuras previstas no novo Código Civil (sociedade, associação), 
não são adequadas ao desempenho da atividade de operar planos de benefícios. 

A rigor, fundação sempre foi uma figura jurídica inadequada para as entidades fechadas de 
previdência complementar, porque a fundação é um patrimônio afetado a um determinado fim, 
mas as entidades de previdência complementar nascem sem qualquer patrimônio, e 
posteriormente acumulam capitais em planos de benefícios de que são meras administradoras, 
jamais se tornando, portanto, a personificação de um patrimônio afetado a um determinado fim. 

Quanto às sociedades civis, não existem mais no Código Civil, e as figuras que vieram para 
substitui-las não servem para as entidades fechadas. As sociedades têm fim econômico, e as 
associações têm como órgão máximo a assembléia geral. 

A portaria SPC n.º 2, de 08 de janeiro de 2004, dispensou as EFPCs então existentes de 
fazerem a adaptação ao novo Código Civil. Quanto às entidades fechadas de previdência 
complementar criadas a partir da promulgação do novo Código Civil, têm adotado a forma de 
fundação de direito privado. 

Quanto ao seu objeto, as entidades fechadas de previdência complementar se destinam à 
instituir planos de benefícios de natureza previdenciária e operá-los. Excepcionalmente podem 
prestar serviços assistenciais à saúde, sendo-lhes vedado, contudo, prestar quaisquer outros 
serviços que não estejam no âmbito de seu objeto. 
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LC 109/01: 
 
“Art. 6º As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar 

planos de benefícios para os quais tenham autorização específica...” 
 
“Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de 

benefícios de natureza previdenciária. 
Parágrafo único. É vedado às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços que 

não estejam no âmbito de seu objeto, observado o disposto no art. 76.” 
 
“Art. 76. As entidades fechadas que, na data da publicação desta Lei Complementar, 

prestarem a seus participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a 
fazê-lo, desde que seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que sua 
contabilização e o seu patrimônio sejam mantidos em separado em relação ao plano 
previdenciário. 

§ 1.º Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos a partir da data 
de publicação desta Lei Complementar, permanecendo em vigência, até o seu termo, apenas os 
compromissos já firmados. 

§ 2.º Consideram-se programas assistenciais de natureza financeira, para os efeitos desta 
Lei Complementar, aqueles em que o rendimento situa-se abaixo da taxa mínima atuarial do 
respectivo plano de benefícios.” 

 
LC 108/01: 
 
“Art. 8º A administração e execução dos planos de benefícios compete às entidades 

fechadas de previdência complementar mencionadas no art. 1º desta Lei Complementar.” 
 

Além das restrições genéricas acima referidas, as entidades de previdência complementar 
encontram vedação específica para realizar operações comerciais e financeiras com 
determinadas pessoas (LC 109/01, art. 71, observada a ressalva de seu parágrafo único).  

O art. 34 da LC 109/01 traz alguns critérios para classificação das entidades fechadas de 
previdência complementar: 

• de acordo com os planos que administram: 
 de plano comum 
 multiplano 

• de acordo com seus patrocinadores ou instituidores 
 singulares 
 multipatrocinadas 

 

 

10. Os patrocinadores. 

Os patrocinadores são: 

• “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente” pelo poder público (CF, art. 202, § 4º, e LC 108/01, art. 1º); 

• a “empresa ou grupo de empresas” (LC 109/01, art. 31, I). 

Os patrocinadores são, portanto, pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público 
que decidem oferecer um plano de previdência para seus empregados ou servidores. 
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Além das obrigações decorrentes do contrato firmado com a entidade fechada de 
previdência complementar, o patrocinador tem diversos deveres decorrentes da legislação. Um 
deles é o de fiscalizar a entidade que administra o plano que ele patrocina (artigo 25 da LC 
108/01 e art. 41, § 2º da LC 109/01). No caso do patrocinador de plano regido pela LC 108/01, o 
resultado da fiscalização deve ser remetido ao órgão fiscalizador. 

Também cabe ao patrocinador custear o plano de benefícios, sozinho ou em concurso com 
os participantes (e eventualmente os assistidos). Quando apenas o patrocinador contribui para o 
plano de previdência, ele é chamado de plano não contributivo; quando há contribuições do 
patrocinador e dos participantes, o plano é dito contributivo. 

O patrocinador deve firmar o convênio de adesão com a entidade administradora do plano 
de benefícios. Tanto pode fazê-lo em relação a plano preexistente quanto pode firmar convênio de 
adesão a plano criado especialmente para ele, por sua iniciativa. 

As entidades fechadas também podem ser patrocinadoras de planos de benefícios para 
seus empregados, e neste caso, firmarão termo de adesão em que serão estabelecidas suas 
obrigações enquanto patrocinadora e enquanto administradora do plano de previdência. 

 

 

11. Os instituidores. 

Os instituidores são as “pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial” (LC 
109/01, art. 31, II).  

A Resolução CGPC n.º 12, de 17.09.2002, no parágrafo único do art. 2º, estabelece que: 

“Poderão ser Instituidores: 
I – os conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja necessário o registro 

para o exercício da profissão; 
II – os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e confederações; 
III – as cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões 

regulamentadas; 
IV – as associações profissionais, legalmente constituídas; 
V – outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, não previstas nos 

incisos anteriores, desde que autorizadas pelo órgão fiscalizador.” 
 

As entidades fechadas constituídas por instituidores deverão, cumulativamente (LC 109/01, 
art. 31, § 2º): 

• Terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões 
mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou outro órgão competente; 

• Ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida. 

O patrimônio dos planos de benefícios constituídos por instituidor deverá, obrigatoriamente, 
estar segregado dos patrimônios do instituidor e do gestor dos recursos garantidores, que é a 
instituição especializada na gestão de recursos de terceiros autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou outro órgão competente (Resolução CGPC n.º 12, de 17.09.2002, art. 3º, §§ 
2º a 4º). 

Atualmente (setembro/2006) alguns instituidores de planos de previdência já aprovados pela 
SPC são: 

• Unicred Central de Santa Catarina 

• Associação dos Advogados de São Paulo 
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• OAB (Seccionais de MG, SC, SP, PR) 

• Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul 

• Associação Comercial do Paraná 

• Força Sindical 

• Federação do Comércio do Estado de São Paulo - Fecomércio 

 

 

12. Os participantes e os assistidos. 

A LC 109/01, em seu art. 8º define o participante como “a pessoa física que aderir ao plano 
de benefícios” (inciso I), e o assistido como “o participante ou seu beneficiário em gozo de 
benefício de prestação continuada” (inciso II). Portanto, em princípio nem todo assistido foi ou é 
participante; ele pode ter sido, de início, mero beneficiário indicado por participante, alcançando a 
condição de assistido a partir de um evento previsto em regulamento (por exemplo, a morte do 
participante). 

Mas alguns dispositivos legais, como o art. 20, § 3º e o art. 24 da LC 109/01, por exemplo, 
falam de participantes, inclusive os assistidos, colocando participante como gênero, que se divide 
em duas espécies: o participante propriamente dito (ativo) e o participante em gozo de benefício 
de prestação continuada (assistido). 

Assim, a terminologia empregada pela LC 109/01 se presta a alguma confusão. Por 
exemplo, o art. 24, ao tratar da “divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos, das 
informações pertinentes aos planos de benefícios” 

Para evitar a confusão no uso do termo, quando se quer designar apenas o participante que 
não está em gozo de benefício de prestação continuada, muitas vezes usa-se “participante ativo”. 

 

Público Privado
Participantes 618.344 1.160.879 470 1.779.693

Assistidos 236.393 185.738 - 422.131

Beneficiários de 
pensão 99.974 53.278 - 153.252

Designados (**) 1.825.732 2.337.109 940 4.163.781

TOTAL 2.780.443 3.737.004 1.410 6.518.857

(*) em dezembro / 2004
(**) Designado: pessoa indicada pelo participante ou assistido, que poderá ter direito a benefícios, de acordo com as regras previstas no
regulamento do plano de benefícios

QUADRO 2 - Participantes, assistidos e designados, segundo o tipo de patrocinador ou instituidor

POPULAÇÃO DOS PLANOS OPERADOS POR EFPCs (*)

Patrocínio
TOTALInstituidor
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DADOS GERAIS DO SISTEMA (set-06) 

 
• mais de 360 entidades fechadas de previdência 

complementar  
• mais de 900 planos de benefícios (multiplano) 
• cerca de 2000 empresas patrocinadoras (multipatrocínio) 
• R$ 329 bilhões de ativos garantidores de benefícios 
• cerca de 1,8 milhão de participantes ativos 
• cerca de 580 mil assistidos e beneficiários 
• cerca de 4,1 milhões de beneficiários indicados 
• totalizando cerca de 6,5 milhões de pessoas protegidas 

 

 

 

 

13. As relações jurídicas no âmbito da previdência complementar. 

As referências que a CF faz, em seu art. 202, a “benefício contratado” (caput), ao caráter 
facultativo do regime de previdência complementar (caput) e às “condições contratuais” (§ 2º), não 
deixam dúvidas quanto à natureza contratual das relações constituídas no âmbito da previdência 
complementar. 

Toda contrato se dá entre pessoas (físicas ou jurídicas), que são os sujeitos ou partes 
contratantes. Todo contrato estabelece ainda obrigações para pelo menos uma das partes, e este 
é seu objeto. Os contratos têm também, necessariamente, uma forma jurídica, que pode ser mais 
ou menos solene, dependendo da natureza do contrato e do grau de formalização que a lei exige 
para seu aperfeiçoamento. Assim, há contratos que se aperfeiçoam por simples manifestação 
verbal (compra e venda de coisa móvel de pequeno valor), que exigem instrumento escrito 
(contrato social de empresa), e aqueles que exigem escritura pública (compra e venda de imóvel). 

Neste sentido, a constituição das principais relações jurídicas no âmbito da previdência 
complementar dependem basicamente de quatro contratos, que exigem forma escrita, 
consubstanciados nos seguintes instrumentos contratuais: 

• o estatuto da entidade fechada de previdência complementar; 
• o regulamento do plano de benefícios; 
• o convênio de adesão; e 
• a inscrição do participante. 

 

 

14. O estatuto das entidades fechadas. 

 

O estatuto é o principal instrumento contratual que disciplina a vida da entidade fechada de 
previdência complementar. 

Quanto às suas cláusulas principais, a Resolução CGPC n.º 08, de 19.02.2004, prevê o 
conteúdo mínimo de um estatuto de entidade fechada de previdência complementar: 

Art. 2o. O estatuto das entidades fechadas de previdência complementar deverá dispor 
sobre: 
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I – denominação, sede e foro; 
II – objeto da entidade; 
III – prazo de duração, que deverá ser indeterminado; 
IV – indicação das pessoas físicas ou jurídicas que, na qualidade de participante, assistido, 

patrocinador ou instituidor, podem se vincular a plano de benefícios administrado pela entidade; 
V – estrutura organizacional – órgãos e suas atribuições, composição, forma de acesso, 

duração e término do mandato dos seus membros. 
§ 1º O estatuto da entidade fechada de previdência complementar deverá observar a 

terminologia constante da Lei Complementar nº 109, de 2001, e, no que couber, da Lei 
Complementar nº 108, de 2001. 

§ 2º O estatuto não deverá dispor sobre matéria específica de regulamento de plano de 
benefícios. 

 

Quanto ao registro, os estatutos das entidades fechadas serão aprovados na assembléia de 
constituição, aprovados também pela SPC e registrados no cartório competente para o registro 
das pessoas jurídicas (conforme a Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos). Da mesma forma, 
as alterações estatutárias serão aprovadas dentro da entidade fechada de previdência 
complementar pelo seu conselho deliberativo (e, eventualmente, por outros órgãos internos 
previstos no estatuto) e pela SPC, e serão registrados no cartório do registro civil competente. 

Quanto aos órgãos estatutários, os principais são o Conselho Deliberativo, o Conselho 
Fiscal e a Diretoria Executiva da entidade fechada de previdência complementar. A LC 108/01 
determina taxativamente que estes três são os órgãos estatutários (art. 9º), enquanto que a LC 
109/01 (art. 35, caput) diz que estes três órgãos devem estar presentes, mas eles compõem a 
estrutura mínima da entidade, que pode ser complementada por outros órgãos previstos no 
estatuto. 

─ 15 ─ 



Quadro 3 – Comparativo entre governança das EFPCs regidas apenas pela LC 109/01 e das EFPCs regidas pelas LC 108 e 
109/01. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

  Características LC 109/01 LC 108/01 

Membros estatuto (Res CGPC nº 13/04) no máximo 6 

Requisitos mínimos Art. 35, § 3º Art. 20, I a III 
Representação dos 

participantes / assistidos no mínimo 1/3 metade (*) 

Modo de escolha estatuto (Res CGPC nº 13/04) 

Representantes dos patrocinadores 
ou instituidores: indicação. 

Representantes dos participantes: 
eleição direta 

Mandato estatuto (Res CGPC nº 13/04) 4 anos, uma recondução 

Competência estatuto (Res CGPC nº 13/04) 

órgão máximo da estrutura 
organizacional, responsável pela 

definição da política geral de 
administração da EFPC 

C
on

se
lh

o 
D

el
ib

er
at

iv
o 

Referência legal Art. 35 Artigos 10 a 13 

        
Membros estatuto (Res CGPC nº 13/04) no máximo 4 

Requisitos mínimos Art. 35, § 3º Art. 20, I a III 
Representação dos 

participantes / assistidos no mínimo 1/3 metade (**) 

Modo de escolha estatuto (Res CGPC nº 13/04) 

Representantes dos patrocinadores 
ou instituidores: indicação. 

Representantes dos participantes: 
eleição direta 

Mandato estatuto (Res CGPC nº 13/04) 4 anos, vedada a recondução 

Competência estatuto (Res CGPC nº 13/04) órgão de controle interno da EFPC 

C
on

se
lh

o 
Fi

sc
al

 

Referência legal Art. 35 Artigos 14 a 16 

        
Membros estatuto (Res CGPC nº 13/04) no máximo 6 

Requisitos mínimos Art. 35, §§ 3º e 4º   Art. 20, I a IV 
Representação dos 

participantes / assistidos - - 

Modo de escolha estatuto (Res CGPC nº 13/04) conforme estatuto 

Mandato estatuto (Res CGPC nº 13/04) conforme estatuto 

Competência estatuto (Res CGPC nº 13/04) 

órgão responsável pela 
administração da EFPC, conforme   
a política traçada pelo Conselho 

Deliberativo 

D
ire

to
ria

 E
xe

cu
tiv

a 

Referência legal Art. 35 Art. 19 a 23 

        

O
ut

ro
s 

ór
gã

os
 

es
ta

tu
tá

rio
s 

  

Algumas EFPCs incluem: 
assembléia de patrocinadores, 

comitê gestor por plano de 
benefícios, diretor por plano de 

benefícios 

Não pode 

(*) Presidente escolhido entre representantes dos patrocinadores, com voto de qualidade 
(**) Presidente escolhido dentre representantes dos participates e assistidos, com voto de qualidade 
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Nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 35 da LC 109/01, e do art. 22 da LC 108/01, a entidade 
fechada de previdência complementar informará ao órgão regulador e fiscalizador (SPC) quem é o 
responsável pelas aplicações dos recursos da entidade, escolhido entre os membros da 
diretoria-executiva. Os demais membros da diretoria-executiva responderão pelos danos e 
prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido, solidariamente com o dirigente 
responsável pelas aplicações dos recursos. 

No caso de diretores de entidades fechadas de previdência complementar regidas pela LC 
108/01, há previsão de uma quarentena após o exercício do cargo, conforme estabelece o art. 23 
da citada lei. 

 

 

15. O regulamento do plano de benefícios. 

 

De início é preciso ressaltar que a revogada Lei 6.435/77 dava toda ênfase para a entidade 
fechada de previdência complementar. As entidades operavam um único plano de benefícios, de 
modo que plano e entidade praticamente se confundiam.  

Com a evolução do sistema de previdência complementar, ganhou relevo a figura da 
entidade com multiplano, isto é, a entidade que administra vários planos de benefícios, cada um 
dos quais tem patrocinadores e participantes que não guardam qualquer relação com os 
patrocinadores e participantes dos demais planos. 

Por conta deste fenômeno, o art. 202 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC n.º 
20/98, e a legislação da previdência complementar de 2001, em diversas passagens fazem 
referência e dão ênfase ao plano de benefícios. No entanto, há uma certa dualidade na 
legislação, que ainda faz várias referências à entidade. 

De qualquer modo, e a título de exemplo, observem-se os seguintes dispositivos normativos, 
que mencionam expressamente o plano de benefícios: CF, art. 202, §§ 1º e 2º, LC 109/01, artigos 
12, 13, 18, §§ 2º e 3º, 20,21, 22, 23, 24, 25, 32, e ainda LC 108/01, artigos 4º e 6º. Dentre estas 
diversas referências, e outras que constam das leis complementares, destacam-se, por sua 
importância, os artigos 13, 22 e 34, I, “b” da LC 109/01: 

“Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício dar-
se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade 
fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, (...).” 

 
“Art. 22. Ao final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas 

deverão levantar as demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de 
benefícios, por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados ser 
encaminhados órgão regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes e assistidos.” 

 
“Art. 34. As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma, além de outras 

que possam ser definidas pelo órgão regulador e fiscalizador: 
I – de acordo com os planos que administram: 
(...) 
b) com multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos de benefícios para 

diversos grupos de participantes, com independência patrimonial; 
(...)” 
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Dando cumprimento a estes e outros dispositivos, a Resolução CGPC n.º 14, de 01.10.2004 
criou o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – CNPB, atribuindo a cada plano um número identificador. Esta resolução, em seu 
art. 3º, estabelece: 

“Art. 3º Cada plano de benefícios possui independência patrimonial em relação aos demais 
planos de benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos regulamentares, 
cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. 

§ 1º Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações de outro plano 
de benefícios operado pela mesma EFPC. 

§ 2º Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores com relação aos 
respectivos planos de benefícios, desde que expressamente prevista no convênio de adesão.” 

 

A LC 109/01, em seu art. 7º, parágrafo único, trata da classificação dos planos de 
benefícios em algumas modalidades, a saber: 

• benefício definido 
• contribuição definida 
• contribuição variável 
• outras modalidades 

Quanto às cláusulas principais do regulamento, a Resolução CGPC n.º 08, de 19.02.2004, 
estabelece o que deverá necessariamente constar de um regulamento de plano de benefícios de 
caráter previdenciário operado por entidade fechada de previdência complementar: 

“Art. 4º O regulamento do plano de benefícios de caráter previdenciário deverá dispor sobre: 
I – glossário; 
II – nome do plano de benefícios; 
III – participantes e assistidos e condições de admissão e saída; 
IV – benefícios e seus requisitos para elegibilidade; 
V – base e formas de cálculo, de pagamento e de atualização dos benefícios; 
VI – data de pagamento dos benefícios; 
VII – institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do 

autopatrocínio; 
VIII – fontes de custeio dos benefícios e das despesas administrativas; 
IX – data certa dos repasses das contribuições e cláusula penal na hipótese de atraso. 
§ 1º Os institutos referidos no inciso VII deverão estar disciplinados em capítulo específico 

do regulamento, cada instituto em uma seção, e uma seção para as disposições comuns a todos 
os institutos. 

§ 2º O regulamento do plano de benefíciosnao deverá dispor sobre matéria estatutária, 
empréstimos e financiamentos a participantes e assistidos, planos assistenciais a saúde e outras 
matérias não relacionadas a plano de benefícios. 

§ 3º O regulamento do plano de benefícios deverá observar a terminologia constante da Lei 
Complementar nº 109, de 2001, e, no que couber, da Lei Complementar nº 108, de 2001. 

 
“Art. 11. O disposto no inciso I do caput do art. 4º e no § 1º do mesmo artigo desta 

Resolução aplica-se somente aos regulamentos de novos planos cuja aprovação tenha sido 
requerida à Secretaria de Previdência Complementar na vigência desta Resolução.” 

 

O glossário contém os principais termos utilizados no corpo do regulamento. Cada 
regulamento tem autonomia para estabelecer o significado de termos como “participante”, 
“assistido”, “benefício de aposentadoria”, entre outros. Algumas associações e organizações 
multilaterais têm procurado contribuir para a padronização do conteúdo de certos termos, por meio 
da elaboração de glossários. Trata-se de um esforço que pode ser considerado mundial. Há 
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glossários elaborados, por exemplo, no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e pela 
Associação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, e no plano 
internacional, pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – OCDE. 

O nome do plano busca identificá-lo e individualizá-lo. Antes da criação do Cadastro 
Nacional de Planos de Benefícios – CNPB, a denominação era mais importante. Hoje a referência 
para identificação do plano perante o órgão fiscalizador, como visto acima, é o número de 
inscrição no CNPB. 

Quanto aos participantes e assistidos, e às condições para sua admissão e saída do plano 
de benefícios, são disposições contratuais absolutamente fundamentais. No que diz respeito à 
admissão, viu-se acima que o plano deve ser oferecido a todos, mas são admissíveis 
condicionantes quando do ingresso tardio de participante, tais como, nos planos que prevejam 
benefícios definidos, a realização de exames médicos e o pagamento de “jóia”. Em relação à 
saída dos participantes, são hipóteses normalmente previstas a morte e o cancelamento de 
inscrição, inclusive por inadimplemento no pagamento das contribuições. Este tema tem relação 
com a portabilidade e o resgate, tratados abaixo (item 23). 

Quanto aos benefícios, há diversas modalidades: 

• benefícios não programáveis e continuados, como a aposentadoria por invalidez e a 
pensão por morte de participante, a ser paga a seus dependentes; 

• benefício de pagamento único, programável ou não programável, como o pecúlio por 
sobrevivência, pagável na data da aposentadoria por idade, pecúlio por tempo de serviço 
(benefícios programáveis de pagamento único), e os pecúlios por invalidez ou por morte 
de participantes (benefícios não programáveis e de pagamento único). 

Quanto aos requisitos para elegibilidade aos benefícios, os mais comuns são tempo 
vinculação ao plano de benefícios, tempo de vínculo empregatício com o patrocinador, idade, 
concessão de benefício pelo regime geral. 

Há exigências específicas para os planos regidos pela LC 108/01, conforme consta do art. 3º 
desta norma: 

• Carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e 
cessação do vínculo com o patrocinador, para se tornar elegível a um benefício de 
prestação que seja programada e continuada; 

• Concessão de benefício pelo regime de previdência ao qual o participante esteja 
filiado por intermédio de seu patrocinador, quando se tratar de plano na modalidade 
benefício definido instituído após 30.05.2001. Ao contrário do que ocorre com os 
participantes de planos regidos pela LC 109/01, neste caso exige-se a concessão de 
benefícios pela previdência oficial como condicionante para percepção do benefício 
pago pela entidade fechada de previdência complementar. 

Em relação à atualização dos benefícios, esta pode estar vinculada a um índice de preços 
(IGP, IGPM, IPCA etc.), à variação do valor do patrimônio acumulado na conta individual do 
participante (plano da modalidade CD) etc. 

Há disposição específica no parágrafo único do art. 3º da LC 108/01, aplicável aos 
benefícios de planos regidos por esta lei: “Os reajustes dos benefícios em manutenção serão 
efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, 
vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais 
benefícios”. 

A legislação da previdência complementar de 2001, além de manter os institutos já 
tradicionais do resgate e do autopatrocínio, tornou obrigatório e disciplinou o instituto do benefício 
proporcional diferido (que alguns regulamentos já adotavam) e criou o instituto da portabilidade. 

Benefício proporcional diferido 
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• Benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício 
com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do 
direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de 
elegibilidade. 

Portabilidade 

• Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano.  

• O direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo 
participante ou à reserva matemática, o que lhe for mais favorável. 

• Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do 
vínculo empregatício do participante com o patrocinador. 

• A portabilidade dos recursos para entidade aberta, somente será 
admitida quando a integralidade dos recursos financeiros 
correspondentes ao direito acumulado do participante for utilizada 
para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo 
determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período 
em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de 
quinze anos. 

• A portabilidade não caracteriza resgate. 

• É vedado que os recursos financeiros correspondentes transitem 
pelos participantes dos planos de benefícios, sob qualquer forma. 

• Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e 
provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência 
complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem 
tributação e contribuições de qualquer natureza. 

Resgate 

• Resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, 
descontada as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada. 

Autopatrocinio 

• Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do 
patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para 
assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela 
remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares. O texto sob 
grifos pode ser traduzido como “autopatrocínio”, situação que ocorre quando o 
participante cessa o vínculo empregatício com o patrocinador, mas não se 
desliga da EFPC pagando assim, sozinho, as contribuições “parte participante” 
e “parte patrocinador” para formar a sua reserva garantidora do benefício. 
Também utilizada a nomenclatura “autofinanciado”. 

 

Quanto às fontes de custeio dos benefícios e das despesas administrativas, observa-se 
que são sempre oriundas de contribuições, direta ou indiretamente (caso da rentabilidade dos 
recursos já acumulados no plano de benefícios). 

De acordo com a LC 109/01, art. 19, as contribuições para o plano de benefícios, destinadas 
à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter 
previdenciário. Este artigo oferece uma classificação das contribuições: 

• Normais: aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo 
plano. 
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• Extraordinárias: aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e 
outras finalidades não incluídas na contribuição normal. 

Observe-se, porém, que a LC 108/01 contrapõe, às contribuições normais, aquelas que 
venham a constituir “aporte de recursos pelos participantes, a título de contribuição facultativa, 
sem contrapartida do patrocinador” (art. 6º, § 2º). 

Ainda com relação às contribuições, há regras específicas para os planos regidos pela LC 
108/01, nos termos dos artigos 5o a 7o da citada lei complementar: 

• É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas o aporte de recursos a entidades de previdência privada de 
caráter complementar, salvo na condição de patrocinador. 

• O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos 
participantes, inclusive assistidos, (art. 6º, caput), não sendo admissível o plano não 
contributivo; 

• É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o financiamento dos 
planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. 

• A despesa administrativa da entidade de previdência complementar será custeada 
pelo patrocinador e pelos participantes e assistidos, atendendo a limites e critérios 
estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. 

• É facultada aos patrocinadores a cessão de pessoal às entidades de previdência 
complementar que patrocinam, desde que ressarcidos os custos correspondentes. 

Outro aspecto relevante é o que diz respeito à viabilidade para existência de um plano de 
previdência. Cabe ao órgão regulador e fiscalizador estabelecer, dentre outros requisitos, o 
número mínimo de participantes admitido para cada modalidade de plano de benefício (LC 
109/01, art. 13, § 2º). Este número mínimo, no caso dos planos de instituidor, foi regulamentado 
pelos §§ 2º e 3º do art. 6º da Resolução CGPC n.º 12, de 17.09.2002. 

Em razão das mudanças nas situações de fato – as relações de previdência complementar 
são de longuíssimo prazo, não raro durando, do ingresso do participante no plano até o óbito do 
pensionista, mais de cinqüenta anos – não é razoável que o regulamento de um plano de 
previdência seja imutável. Por isto, a lei faculta a alteração dos regulamentos, que depende da 
prévia e expressa aprovação do órgão fiscalizador, nos termos do art. 33 da LC 109/01. 

A questão da alteração dos regulamentos traz à baila dois temas de fundamental 
importância nas relação de longo prazo que marcam a previdência complementar. Trata-se da 
questão dos direitos adquiridos e do direito acumulado. O primeiro é conceito comum a 
diversos ramos do Direito, e inclusive tem proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXVI) e definição 
legal (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). Já o conceito de direito acumulado é exclusivo da 
LC 109/01, não sendo conhecido em outras normas ou ramos do Direito. 

Quanto aos direitos adquiridos, há duas referências na LC 109/01 que contemplam o 
ingresso de um direito no patrimônio do participante, não podendo mais ser afetado por alterações 
legais ou regulamentares posteriores. 

Art. 17, parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtrenção 
dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares 
vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. 

 
Art. 68, § 1º Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando 

implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento 
do respectivo plano. 

O direito acumulado, por sua vez, é referido (mas não conceituado) em duas outras 
passagens da LC 109/01. 
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Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos de benefícios aplicam-se a 
todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e 
fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante. 

 
Art. 15, parágrafo único. O direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo 

participante ou à reserva matemática, o que lhe for mais favorável. 
Observe-se que a disposição do parágrafo único do art. 15 está inserida em um artigo que 

trata de portabilidade, razão pela qual é possível sustentar que se trata de um alcance da 
expressão “direito acumulado” apenas para fins de portabilidade. Há quem sustente, porém, que 
este é o alcance da expressão para todas as finalidades. 

Embora formalmente não façam parte do regulamento, há dois outros instrumentos de 
fundamental importância para o funcionamento do plano de benefícios: o plano de custeio e a 
avaliação atuarial. 

O plano de custeio é disciplinado pelo art. 18 da LC 109/01, que determina que ele será 
elaborado “com periodicidade mínima anual, e estabelecerá o nível de contribuição necessário à 
constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais 
despesas, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador”. 

Além disso, “as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os 
exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos 
compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo 
órgão regulador e fiscalizador.” 

Em função desta disposição, que exige o permanente equilíbrio, coloca-se a questão do 
tratamento que deve ser dados ao plano de benefícios quando houver superávit ou déficit. 

De início cabe ressaltar que planos de benefícios da modalidade contribuição definida, que 
não contêm qualquer elemento de mutualismo, não estão sujeitos a déficit ou superávit. Todos os 
resultados do plano no exercício, sejam positivos ou negativos, são apropriados pelas contas 
individuais dos participantes. 

Quanto aos planos BD ou CV, aplicam-se as disposições dos artigos 20 e 21 da LC 109/01: 

 
Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final 

do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será 
destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de 
vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. 

§ 1o Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída 
reserva especial para revisão do plano de benefícios. 

§ 2o A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a 
revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade. 

§ 3o Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser 
levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos 
participantes, inclusive dos assistidos. 

 
Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, 
sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou 
prejuízo à entidade de previdência complementar. 

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do 
aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos 
benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, 
nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão 
da revisão do plano. 
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§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput 
deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou 
administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução 
proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. 

 

O segundo instrumento que, embora não integrando o regulamento, é fundamental para o 
plano de benefícios, é a avaliação atuarial, cujo conceito é dado pela Resolução CGPC nº 11, de 
21.08.2002: “9.2. Entende-se por avaliação atuarial o estudo técnico desenvolvido por atuário, que 
deverá ter registro junto ao Instituto Brasileiro de Atuária. Este estudo terá por base a massa de 
participantes, de assistidos e de beneficiários, admitidas hipóteses biométricas, demográficas, 
econômicas e financeiras, e será realizado com o objetivo principal de dimensionar os 
compromissos do plano de benefícios e estabelecer o plano de custeio de forma a manter o 
equilíbrio e a solvência atuarial, bem como o montante das reservas matemáticas e fundos 
previdenciais”. A avaliação atuarial fornece os elementos para a elaboração do plano de custeio, e 
serve de base para o preenchimento do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação 
Atuarial, de que trata a Portaria SPC nº 140, de 13.10.1995. 

 
 

16. O convênio de adesão e o termo de adesão. 

O convênio de adesão é o instrumento contratual que vincula um patrocinador ou instituidor 
a um plano de benefícios administrado por entidade fechada de previdência complementar. Tanto 
é possível celebrar o convênio de adesão a um plano já existente, e que já conta com outros 
patrocinadores ou instituidores, quanto é possível celebrar convênio de adesão a plano recém 
criado, e que ainda não tem participantes inscritos e nem outros patrocinadores ou instituidores. 

Já o termo de adesão é o instrumento que disciplina as obrigações da entidade fechada que 
quiser patrocinar plano de benefícios para seus próprios empregados. 

O convênio de adesão é previsto no art. 13, caput da LC 109/01: 

“Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício dar-
se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade 
fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante 
prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder 
Executivo.” 

A regulamentação deste dispositivo coube ao art. 61 do Decreto n.º 4.942/03. Seu caput 
praticamente repete o caput do art. 13 da LC 109/01, com aprimoramentos redacionais, e seus 
parágrafos acrescentam disposições regulamentadoras: 

“§ 1º O convênio de adesão é o instrumento por meio do qual as partes pactuam suas 
obrigações e direitos para administração e execução de plano de benefícios. 

§ 2º O Conselho de Gestão da Previdência Complementar estabelecerá as cláusulas 
mínimas do convênio de adesão. 

§ 3º A entidade fechada de previdência complementar, quando admitida na condição de 
patrocinador de plano de benefícios para seus empregados, deverá submeter previamente à 
Secretaria de Previdência Complementar termo próprio de adesão a um dos planos que 
administra, observado o estabelecido pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar.” 

 

Quanto às suas cláusulas principais, a Resolução CGPC n.º 08, de 19.02.2004, prevê o 
conteúdo mínimo de um convênio de adesão: 

“Art. 3º O convênio de adesão deverá conter: 
I – qualificação das partes e de seus representantes legais; 
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II – indicação do plano de benefícios a que se refere a adesão; 
III – cláusulas referentes aos direitos e às obrigações de patrocinador ou instituidor e da 

entidade fechada de previdência complementar; 
IV – cláusula com indicação do início de vigência do convênio de adesão; 
V- cláusula com indicação de que o prazo de vigência será por tempo indeterminado; 
VI – condição de retirada de patrocinador ou instituidor; 
VII – previsão de solidariedade ou não, entre patrocinadores ou entre instituidores, com 

relação aos respectivos planos; 
VIII – foro para dirimir todo e qualquer questionamento oriundo do convênio de adesão. 
 

No caso do patrocinador regido pela LC 108/01, serão submetidas ao órgão fiscalizador, 
acompanhada de prévia manifestação favorável do órgão responsável pela supervisão, pela 
coordenação e pelo controle do patrocinador: 

• a proposta de instituição de plano de benefícios; 

• a adesão a plano de benefícios já existente; 

• a proposta de alteração no plano de benefícios que implique elevação da contribuição de 
patrocinadores 

No âmbito da União, o controle das estatais cabe ao DEST – Departamento de Coordenação 
e Controle das Empresas Estatais, departamento integrante da Secretaria-Executiva do Ministério 
do Planejamento. No âmbito dos demais entes federativos (Estados, Distrito Federal e 
Municípios), frequentemente o patrocinador tem autonomia para decidir estas questões. Mesmo 
quando não tem, nem sempre há um órgão especialmente encarregado desta atribuição, ficando a 
tarefa, em geral, a cargo das Secretarias de Fazenda ou de Administração. 

Um aspecto particularmente importante do convênio de adesão é a previsão de existência ou 
inexistência de solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos 
respectivos planos de benefícios. 

A solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores é admitida desde que 
expressamente convencionada (LC 109/01, art. 13, § 1º). Como a solidariedade não se presume, 
resultando apenas da lei ou da vontade das partes (Código Civil, art. 265), a ausência de cláusula 
tratando de solidariedade significa que as obrigações em relação a plano de benefícios co-
patrocinado ou co-instituído são não solidárias. 

Entretanto, em nome da segurança jurídica, a Resolução CGPC n.º 08/04 exigiu que os 
convênios de adesão firmados a partir de sua entrada em vigor trouxessem expressamente 
cláusula instituindo ou afastando a solidariedade. 

Observe-se, contudo, que há casos de solidariedade decorrente da lei. São as hipóteses de 
obrigação indivisível (Código Civil, artigos 258 e 259). Trazendo esta disposição ao universo da 
previdência complementar, é possível admitir que, independentemente de previsão contratual 
neste sentido, haja solidariedade entre patrocinadores em relação às obrigações inerentes à 
própria entidade, e não a um ou outro plano de benefícios. 

O término do contrato cujo instrumento é o convênio de adesão se dá pela extinção do 
plano ou pela retirada de patrocínio, aspectos que por sua importância são tratados em item 
específico abaixo (item 18). 

 

 

17. A inscrição do participante. 

O caráter contratual da previdência complementar, que decorre do art. 202 da CF, significa 
não só que os patrocinadores e instituidores devem voluntariamente oferecer planos de 
previdência para seus empregados ou associados, mas também que o ingresso e permanência 
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dos participantes em planos de previdência é voluntário, como aliás deixa claro o § 2º do art. 16 
da LC 109/01.  

Trata-se, portanto, da celebração de um contrato. 

As cláusulas deste contrato estão expressas no regulamento do plano de benefícios ao qual 
o participante adere. Contudo, como o participante não pode livremente discutir as cláusulas deste 
contrato com a entidade de previdência complementar que o administra, este contrato é 
caracterizado como um contrato de adesão. 

 

 

18. Extinção de plano e retirada de patrocínio. 

 

O art. 25 da LC 109/01 contempla a hipótese de um plano chegar a seu final. Isto pode 
ocorrer por diversas razões. São situações que levam à extinção do plano de benefícios: 

• saída do último participante ou assistido do plano (pelo falecimento, por exemplo) 

• liquidação extrajudicial do plano 

• incorporação do plano por outro plano de benefícios 

• transferência de todos os participantes e assistidos para outro plano de benefícios 

 

Além da extinção do plano por uma das hipóteses acima previstas, pode ocorrer também a 
retirada de patrocínio, isto é, o término do contrato que teve início com a celebração do convênio 
de adesão entre entidade fechada e patrocinador. A retirada de patrocínio é regida pela 
Resolução CGPC nº 06, de 07.04.1988, norma esta que se encontra bastante defasada, tendo em 
vista que foi concebida antes de fenômenos que marcam a previdência complementar hoje, como 
o multipatrocínio, o plano de contribuição definida e o multiplano. 

 

 

19. Seguro. 

A Resolução CGPC n.º 10, de 30.03.2004, autoriza, em determinadas condições, a 
contratação de seguro por entidade fechada de previdência complementar. 

O seguro terá por objeto a cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de 
benefícios devidos em razão de morte ou invalidez (benefícios não programados). A indenização 
será paga pela seguradora ao plano de benefícios. 

Esta contratação, em princípio, é faculdade da entidade de previdência, mas a SPC poderá 
exigir a contratação de cobertura parcial ou total dos riscos atuariais como condição para que 
benefícios não programados sejam oferecidos por plano de benefícios. 

É vedada a contratação de seguro em relação a planos cujo modelagem seja de benefício 
definido. 

 

 

20. Regime disciplinar. 
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• No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de previdência 
complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador terão livre acesso às 
respectivas entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e 
quaisquer documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 
penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo; 

• A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 
responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas respectivas 
entidades fechadas; 

• As pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao regime disciplinar da Lei Complementar 
109/2001 ficam obrigadas a prestar quaisquer informações ou esclarecimentos 
solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador; 

• Compete privativamente ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas ( 
SPC e CGPC) zelar pelas sociedades civis e fundações de previdência complementar, 
como definido no art. 31 da Lei Complementar 109/2001, não se aplicando a estas o 
disposto nos artigos 26 e 30 do Código Civil Brasileiro e 1.200 a 1.204 do Código de 
Processo Civil e demais disposições em contrário. 

• Os administradores de entidade, os procuradores com poderes de gestão, os membros 
de conselhos estatutários, o interventor, o liquidante, os administradores dos 
patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores 
de gestão e outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente 
ou por intermédio de pessoa jurídica contratada responderão civilmente pelos danos ou 
prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência 
complementar.  

• O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores 
Mobiliários ou a Secretaria da Receita Federal, constatando a existência de práticas 
irregulares ou indícios de crimes em entidades de previdência complementar, noticiará 
ao Ministério Público, enviando-lhe os documentos comprobatórios. 

• O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice à troca de informações 
entre os órgãos mencionados no caput, nem ao fornecimento de informações 
requisitadas pelo Ministério Público. 

• A infração de quaisquer dispositivos das Leis Complementares 108/2001 e 109/2001 
ou de seus regulamentos, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, 
sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da 
infração, às seguintes penalidades administrativas, observado o disposto em 
regulamento: 

1. Advertência; 

2. Suspensão do exercício de atividades em entidades de 
previdência complementar pelo prazo de até cento e oitenta dias; 

3. Inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de 
cargo ou função em entidades de previdência complementar, 
sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço 
público; 

4. Multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses 
valores, a partir da publicação desta Lei Complementar, ser 
reajustados de forma a preservar, em caráter permanente, seus 
valores reais que será imputada ao agente responsável, 
respondendo solidariamente a entidade de previdência 
complementar, assegurado o direito de regresso, e poderá ser 
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aplicada cumulativamente com as constantes dos itens 1, 2 e 3  
acima. 

• Das decisões do órgão fiscalizador caberá recurso, no prazo de quinze dias, com efeito 
suspensivo, ao órgão competente. 

• Na hipótese do item 4, letra h, acima, o recurso somente será conhecido se for 
comprovado pelo requerente o pagamento antecipado, em favor do órgão fiscalizador, 
de trinta por cento do valor da multa aplicada. 

• Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

• As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, na forma do 
regulamento, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999. 

• O exercício de atividade de previdência complementar por qualquer pessoa, física ou 
jurídica, sem a autorização devida do órgão competente, inclusive a comercialização 
de planos de benefícios, bem como a captação ou a administração de recursos de 
terceiros com o objetivo de, direta ou indiretamente, adquirir ou conceder benefícios 
previdenciários sob qualquer forma, submete o responsável à penalidade de 
inabilitação pelo prazo de dois a dez anos para o exercício de cargo ou função em 
entidade de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições 
financeiras e no serviço público, além de multa aplicável de acordo com o disposto no 
inciso IV do art. 65 da Lei Complementar 109/2001, bem como noticiar ao Ministério 
Público. 

 

21. Regimes especiais. 

O órgão regulador e fiscalizador poderá, em relação às entidades fechadas, nomear 
administrador especial, a expensas da entidade, com poderes próprios de intervenção e de 
liquidação extrajudicial, com o objetivo de sanear plano de benefícios específico. A intervenção 
cessará quando aprovado o plano de recuperação da entidade pelo órgão competente ou se 
decretada a sua liquidação extrajudicial. 

 

 

Liquidação extrajudicial. 

• A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de 
recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de 
condição para seu funcionamento, entendida como o não atendimento às 
condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.  

• A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes 
efeitos: 

1. Suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e 
interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. 

2. O vencimento antecipado das obrigações da liquidanda. 

3. Não incidência de penalidades contratuais contra a entidade por 
obrigações vencidas em decorrência da decretação da liquidação 
extrajudicial. 

4. Não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não 
integralmente pago o passivo. 
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5. Interrupção da prescrição em relação às obrigações da entidade 
em liquidação. 

6. Suspensão de multa e juros em relação às dívidas da entidade. 

7. Inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natureza 
administrativa. 

8. Interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos 
participantes e dos patrocinadores, relativas aos planos de 
benefícios. 

• O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará 
o passivo. 

• Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios ficam 
dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo 
recebidos ou não.  

• Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios terão 
privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técnicas e, caso 
estes não sejam suficientes para a cobertura dos direitos respectivos, privilégio 
geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo. 

• Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem 
adquirido este direito antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão 
preferência sobre os demais participantes. 

• Os créditos acima referidos nos itens anteriores não têm preferência sobre os 
créditos de natureza trabalhista ou tributária. 

• Serão obrigatoriamente levantados, na data da decretação da liquidação 
extrajudicial de entidade de previdência complementar, o balanço geral de 
liquidação e as demonstrações contábeis e atuariais necessárias à 
determinação do valor das reservas individuais. 

• A liquidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser levantada, desde que 
constatados fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade de 
previdência complementar. 

• A liquidação extrajudicial das entidades fechadas encerrar-se-á com a 
aprovação, pelo órgão regulador e fiscalizador, das contas finais do liquidante e 
com a baixa nos devidos registros. 

• Se ficar comprovada pelo liquidante a inexistência de ativos para satisfazer a 
possíveis créditos reclamados contra a entidade, deverá tal situação ser 
comunicada ao juízo competente e efetivados os devidos registros, para o 
encerramento do processo de liquidação. 

• As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a 
falência, mas somente a liquidação extrajudicial. 

 

 

Intervenção. 

• Intervenção: para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá 
ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde 
que se verifique, isolada ou cumulativamente: 
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1. Irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas 
técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos 
garantidores. 

2. Aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e 
fundos de forma inadequada ou em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos competentes. 

3. Descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações 
previstas nos regulamentos dos planos de benefícios, convênios 
de adesão. 

4. Situação econômico-financeira insuficiente à preservação da 
liquidez e solvência de cada um dos planos de benefícios e da 
entidade no conjunto de suas atividades 

5. Situação atuarial desequilibrada. 

6. Outras anormalidades definidas em regulamento. 

 

Administração especial. 

 

A nomeação de administrador especial é prevista no art. 42 da LC 109/01. 

 

Art. 42. O órgão regulador e fiscalizador poderá, em relação às entidades fechadas, nomear 
administrador especial, a expensas da entidade, com poderes próprios de intervenção e de 
liquidação extrajudicial, com o objetivo de sanear plano de benefícios específico, caso seja 
constatada na sua administração e execução alguma das hipóteses previstas nos artigos 44 e 48 
desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. O ato de nomeação de que trata o caput estabelecerá as condições, os 
limites e as atribuições do administrador especial. 

 

O cabimento da administração especial se dá nos mesmos casos em que é cabível a 
intervenção ou liquidação extrajudicial da entidade fechada. Apenas na administração especial a 
incidência da medida é apenas sobre plano de benefícios específico, não afetando a governança 
da entidade fechada nem os demais planos que ela opera. 

Pelo art. 12, IX do Decreto n.º 5.469, de 15.06.2005, é competência do Secretário de 
Previdência Complementar “decretar a administração especial em planos de benefícios operados 
pelas entidades fechadas de previdência complementar, (...) nomeando o respectivo administrador 
especial (...)”. 

O acompanhamento e orientação das ações relacionadas à atuação do administrador 
especial  cabe ao Departamento de Fiscalização da SPC (Decreto n.º 5.469/05, art. 17, VIII). 

O objetivo da administração especial é sanear plano de benefícios, mas como o 
administrador pode ser investido dos poderes de liquidação extrajudicial, não se exclui que este 
saneamento, ficando caracterizada a inviabilidade da recuperação, se dê por meio da liquidação 
extrajudicial do plano. Mas a regra é que a atuação do administrador seja no sentido de buscar o 
restauração do equilíbrio do plano sobre o qual incide a administração especial. 

Quanto aos poderes do administrador especial, cabe ressaltar que, enquanto pelo caput do 
artigo acima transcrito seus poderes são equiparados aos do interventor ou liquidante, pelo 
parágrafo único a referência para o estabelecimento das condições, limites e atribuições do 
administrador especial é o ato de nomeação. Entende-se, portanto, que os poderes de interventor 
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ou liquidante são os poderes máximos do administrador especial, mas seu real alcance depende 
dos termos do ato de nomeação. 

 

Brasília, setembro de 2006. 
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