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BREVES PALAVRAS

No momento em que as Leis Complementares n. 108 e 109 completam 15 anos de 
vigência, cabe uma reflexão sobre as perspectivas da previdência complementar brasileira.

Por um lado, houve uma clara evolução das normas que orientam as entidades 
fechadas de previdência complementar. Por outro lado, é facilmente perceptível a ne-
cessidade de renovação do setor, quem sabe até mesmo de sua reinvenção.

Nos anos 1970, Peter Drucker publicou o célebre livro A Revolução Invisível – como 
o socialismo dos fundos de pensão invadiu os EUA. Sob o ângulo de crescimento do setor, 
esse modelo esgotou-se. O desafio das lideranças da previdência complementar brasileira 
é encontrar o ponto de equilíbrio entre a preservação da vocação previdenciária dos 
fundos de pensão e a adequação aos tempos que correm e exigem flexibilidade.  

Neste livro, profissionais das áreas atuarial, jurídica e de investimentos debatem 
os desafios da previdência complementar para honrar compromissos de longo prazo e 
para alcançar um universo maior de participantes.  

Tais reflexões ocorrem em um cenário de mudanças demográficas e de incertezas 
políticas e econômicas. Em tal conjuntura, para todos aqueles que se dedicam ao ge-
renciamento de riscos do sistema previdenciário, torna-se indispensável romper com 
a correria do dia a dia e fazer uma pausa para um debate mais aprofundado sobre o 
futuro da previdência. 

Ao que parece, a solução caminha para um modelo híbrido de diversificação de 
riscos entre os vários regimes previdenciários, promovendo-se a conciliação entre a pre-
vidência pública e a previdência privada, entre o regime de repartição simples e o regime 
financeiro de capitalização, com a ampliação do espaço da previdência complementar.

Encontrar tempo para escrever exige sacrifícios. Portanto, agradeço aos autores que 
generosamente participaram deste livro. Agradeço também à Carla Reis, minha esposa 
e orientadora, que contribuiu em cada fase deste trabalho.

Meus agradecimentos à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp) e ao Instituto San Tiago Dantas de Direito e Economia, que 
viabilizaram este projeto. Por fim, minha gratidão à Rosa Tancredo e aos demais pro-
fissionais responsáveis pela editoração, revisão e publicação desta obra.  

Maio de 2016

Adacir Reis 



PREFÁCIO

Quinze anos em previdência talvez seja um período muito curto quando comparamos 
com o horizonte de acumulação de recursos e pagamento de benefícios a uma geração, 
mas é muito tempo se olharmos pelo retrovisor o que foi construído na previdência 
complementar brasileira neste milênio.

As Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001 foram o alicerce sobre o qual 
se construiu moderno arcabouço regulamentar, fundamental para que se consolidasse o 
sistema erigido nas três décadas anteriores. Hoje esse sistema está em plena maturidade, 
dotado de governança de excelência comparável às melhores práticas internacionais, de 
crescente profissionalização, de contínuo aprimoramento técnico e de transparência cada 
vez maior para seus públicos relevantes, isto é, participantes e assistidos, patrocinadores 
e instituidores, prestadores de serviço, supervisores e reguladores.

Essa década e meia foi marcada por importantes conquistas no âmbito regulató-
rio, desde a sempre elogiada Resolução n. 13 do CGPC, que já entra na adolescência, 
verdadeira bússola de governança e controle, até as recentes, inovadoras e tecnicamente 
consistentes Resoluções n. 15, 16 e 22 do CNPC, estabelecendo regras de precificação 
de ativos e passivos e solvência alinhadas com os objetivos de longo prazo que sempre 
devem nortear um plano previdenciário.

Nesse período, também aconteceram três outros fatos que têm lugar de destaque 
na história do nosso sistema: a criação da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), concebida para ser o órgão supervisor de Estado com que 
sempre sonhamos, a implantação da previdência associativa, possibilitada pela Lei 
Complementar n. 109, e o advento da previdência complementar do servidor público, 
que deveria ter nascido também em 2001, mas só veio a se concretizar nesta década.

Transcorridos 15 anos desse grande marco de nosso sistema, é tempo de relembrar 
o que foi feito, avaliar o que está construído e definir os rumos a seguir. Surge, então, 
a ideia de reunir em uma publicação reflexões sobre esse importante período da nossa 
história. Essa ideia vem de um profissional cuja contribuição na concepção da legislação 
foi fundamental e cuja liderança na fase de sua regulamentação foi decisiva. Trata-se do 
Dr. Adacir Reis, nome de grande projeção, reconhecido de forma unânime pelos que 
militam no sistema de previdência complementar.

Com um mentor desse naipe, os articulistas selecionados teriam de ser também do 
mais alto nível. Por isso, pelas páginas deste livro desfila o que há de melhor na previdên-



cia complementar. São profissionais de diferentes disciplinas, com invejáveis currículos 
e uma notável folha de serviços prestados às instituições onde têm atuado. Eles avaliam 
aspectos do nosso sistema sob diversas óticas: demográfica, econômica, social, jurídica, 
atuarial e financeira. Abordam a gestão dos ativos e passivos de nossos planos, os cuida-
dos com a mitigação dos riscos, as boas práticas de governança, a atenção à legislação.

A leitura desta coletânea enriquecerá os conhecimentos de todos aqueles que se 
dedicam à nobre atividade de gerir, operar, apoiar, estudar, supervisionar ou regular 
planos de previdência complementar. Planos estes que protegem trabalhadores e suas 
famílias e acumulam poupança essencial para financiar o crescimento do país.

A legislação vigente, em particular a lei geral, isto é, a Lei Complementar n. 109/2001, 
continua atual. Não carece de maiores ajustes e, acreditamos, comportará a necessária 
evolução do sistema de previdência complementar nos próximos anos. Devemos buscar 
continuamente o aperfeiçoamento regulatório, não perdendo de vista a preocupação 
com a simplificação, a transparência e a consequente racionalização de custos. As lições 
colecionadas neste livro muito podem nos ajudar nesse esforço.

Neste momento de comemoração de 15 anos, queríamos concluir esta apresenta-
ção conclamando todos os que lutam pelo crescimento da previdência complementar a 
refletirem sobre a necessidade de repensar o nosso sistema. Para que esse crescimento de 
fato ocorra, temos de nos adaptar à realidade de nossos potenciais novos participantes, 
patrocinadores e instituidores, que vivem num mundo muito diferente do que viveram 
as gerações já aposentadas ou próximas disso. Administrar bem o estoque é preciso e 
o que foi construído a partir das Leis Complementares n. 108 e 109 nos permite isso, 
mas construir o futuro vai exigir criatividade e mentes cada vez mais abertas.

Boa leitura e vida longa à previdência complementar brasileira!

Maio de 2016

José Ribeiro Pena Neto
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ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS, 
RELAÇÕES DE TRABALHO 

E IMPACTOS NO SISTEMA 

PREVIDENCIÁRIO 

A sociedade brasileira passa por mudança demográfica substancial. Melhoras 
de renda, condições de vida e avanços na saúde permitem que as pessoas vivam cada 
vez mais. Ao lado disso, o número de filhos por mulher reduz de modo expressivo. A 
realidade de famílias numerosas ficou para o passado. É cada vez mais comum observar 
casais sem filhos, mulheres solteiras sem filhos e a primeira gravidez ocorrer após os 30 
anos. A associação desses dois fatores reduz de modo substancial o número de jovens e 
como consequência aumenta a proporção de idosos.

Várias sociedades já passaram por esse processo de envelhecimento populacional. 
O que difere a realidade brasileira é sua velocidade, a qual se dá em ritmo bem mais 
intenso do que aquela anteriormente observada em governos já ricos. Isso colocará um 
grande desafio à nação: como enriquecer antes de envelhecer.

As implicações econômicas e sociais dessa dinâmica demográfica são várias: au-
mentará a demanda por serviços de saúde, previdência e cuidados de idosos e diminuirá 
por serviços educacionais. Há uma tendência para a redução da poupança necessária 
ao financiamento do investimento, porque pessoas idosas tendem a usufruir do patri-
mônio acumulado no passado e o governo tenderá a gastar cada vez mais com saúde 
e previdência. 

As pressões sobre as contas públicas imporão ajustes sobre as aposentadorias, que 
devem seguir como princípios a solvência fiscal, ganhos de equidade e geração de in-
centivos para formação de poupança e permanência no mercado de trabalho. 

Abre-se aqui espaço para ampliação da previdência complementar como fonte 
redutora do estrangulamento fiscal e de uma sociedade mais igualitária ao reduzir a 
dificuldade do orçamento público e ao fazer com que este se destine aos estratos sociais 
mais necessitados, enquanto os mais abonados recorreriam em maior parte aos ativos 
previamente acumulados para pagamento de suas aposentadorias.

Como forma de aprofundar essa discussão, o presente capítulo tem como objetivo 
identificar como evolui a demografia no Brasil (seção 1), quais seriam seus impactos 
sobre a economia como um todo (seção 2) e sobre a previdência em particular (seção 3). 
Uma seção final conclui o texto. 

MARCELO ABI-RAMIA CAETANO
Economista, coordenador de Previdência do Ipea e membro do conselho 

editorial do Journal of Social Policy publicado pela Cambridge University 

Press. Concluiu sua graduação em Economia pela UFRJ, os créditos do 

doutorado em Economia pela PUC-RJ e finalizou o doutorado em Economia 

pela UCB. Iniciou sua carreira profissional como professor de Introdução à 

Economia e de Macroeconomia na Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e PUC-RJ. Foi coordenador geral de Atuária, Contabilidade e Estudos 

Técnicos do Ministério da Previdência Social. Atuou como pesquisador 

visitante da London School of Economics. Concentra seus trabalhos na área 

de Previdência Social com diversos estudos publicados e várias entrevistas aos 

principais meios de comunicação sobre o tema. Conta com publicações nos 

EUA, Inglaterra, Suíça, Portugal, Chile e México. Prestou assessoria para 

simulações dos impactos fiscais das reformas da Seguridade Social no Brasil, 

Equador e Cabo Verde.
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1. ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

O Brasil passa por um processo de envelhecimento populacional bastante acelerado. 
No ano 2000, a razão de dependência de idosos – entendida como o quociente entre 
as pessoas com 65 anos ou mais e aquelas cuja idade varia entre 15 e 64 – situava-se em 
8,7%. Dezesseis anos depois, no ano da escrita deste texto, essa taxa havia crescido para 
11,8%. A expectativa é de crescimento contínuo até que em 2060 haja 44,4% idosos 
para cada pessoa em idade ativa, conforme se observa no Gráfico 1. 

Há duas razões para esse movimento. A primeira, e bem natural, é que as pessoas 
vivem cada vez mais em decorrência de progressos médicos e melhores hábitos de vida. 

mais comum se ver, por um lado, casais sem filhos ou mulheres solteiras sem filhos, 

e, por outro lado, gravidez tardia – o que acaba por reduzir o tamanho da prole – e 

famílias com poucos filhos. Essa reestruturação de arranjo familiar acaba por se refletir 

na taxa de fecundidade. O Gráfico 3 indica que o IBGE prevê queda contínua na taxa 

de fecundidade até se atingir o patamar de 1,5 filho por mulher por volta da década de 

2030. De todo modo, a taxa de 1,7 observada em 2016 já está aquém da suficiente para 

se manter a população estável. A taxa de fecundidade equivalente a 2,1 é usualmente 

considerada para repor a população, dado que dois filhos reporiam seus pais e o 0,1 

adicional seria o necessário para os ajustes na mortalidade infantil.

Outro fato que merece nota é a velocidade do envelhecimento. A Europa, por 

exemplo, levou cinco décadas para as pessoas com 60 anos ou mais passarem de 10% 

para 20% da população; os EUA, 65 anos. O Brasil fará esse salto em somente 25 anos. 

Isso leva ao desafio de envelhecer antes de enriquecer.

Após a apresentação das estatísticas que apontam para dinâmica demográfica de 

envelhecimento acelerado – mesmo comparado à realidade de outros países já ricos e enve-

lhecidos –, cabe na seção seguinte discutir quais são suas possíveis implicações econômicas.  

De fato, conforme demonstra o Gráfico 2, a expectativa de vida ao nascer cresce de 

70 anos para ambos os sexos em 2000 para 76 anos em 2016 e espera-se chegar a 81 

em 2060. 

É importante ressaltar a diferença na esperança de vida entre homens e mulheres. 

Para o período de 2000 a 2060 como um todo, estima-se que as mulheres viverão em 

média entre seis e sete anos a mais que os homens. 

A mera sobrevida maior é incapaz de explicar por que a população envelhece tão 

rapidamente. A segunda razão para o veloz envelhecimento é a redução no número de 

filhos por mulher. A realidade de famílias numerosas ficou para o passado. É cada vez 

Fonte: IBGE. Elaboração: autor.

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

20
60

20
58

20
56

20
54

20
52

20
50

20
48

20
46

20
44

20
42

20
40

20
38

20
36

20
34

20
32

20
30

20
28

20
26

20
24

20
22

20
20

20
18

20
16

20
14

20
12

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

Gráfico 1 Evolução da Razão de Dependência de Idosos

Brasil 2000-2060

Fonte: IBGE. Elaboração: autor.

Gráfico 2 Expectativa de Vida ao Nascer para Homens, Mulheres e Ambos os Sexos
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2. IMPLICAÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO    
 POPULACIONAL

Os indicadores demográficos apresentados na seção anterior são positivos porque refletem 
os avanços econômicos, da saúde pública e do planejamento familiar. Porém, há um 
aspecto preocupante que pouco desperta atenção no debate acerca das perspectivas do 
desenvolvimento. Trata-se do papel limitador do envelhecimento populacional sobre o 
potencial de crescimento econômico – fato relevante ao se considerar que o país enve-
lhece rapidamente enquanto seu PIB per capita se situa em 1/3 de países desenvolvidos 
como Alemanha, Suécia, Austrália e Áustria, por exemplo. O Brasil se depara com o 
grande desafio de enriquecer enquanto envelhece.

Em termos práticos, o país rico com um dos PIBs per capita mais baixos é a Espanha 
(USD 33 mil), pouco mais que o dobro do PIB per capita brasileiro (USD 16 mil). 
Caso o PIB per capita brasileiro cresça anualmente 1% além do espanhol, levará 73 
anos para que o Brasil alcance o nível da Espanha. Mesmo com uma estimativa muito 
otimista de crescimento de PIB per capita brasileiro em 3% ao ano além do espanhol, 
seriam necessários 25 anos para que o Brasil se equiparasse à Espanha. 

Os limites impostos pelo envelhecimento ao crescimento econômico são de duas 
naturezas. Primeiro, a população em idade ativa (PIA) – entre 15 e 64 anos – começará 
a declinar a partir da década de 2030. Como fator adicional de restrição, o crescimento 
médio da PIA de 2016 até 2035, ano estimado para o pico desta população, será infe-
rior a 0,5% ao ano. Dado o limite imposto pelo aumento potencial da mão de obra, o 
crescimento econômico capaz de fazer o Brasil alcançar o nível per capita dos países ricos 
advirá ou de aumento substancial da produtividade (melhores formas de organização da 
produção ou avanços tecnológicos), ou da incorporação de estratos hoje fora do mercado 
de trabalho (em especial pela maior inserção feminina ou de pessoas que se aposentam 
precocemente) ou do deslocamento de trabalhadores para setores de maior eficiência 
(rural para urbano ou informal para formal, por exemplo). É premente, portanto, o 
incremento de produtividade ou a incorporação de novos segmentos ao mercado de 
trabalho para sustentar um crescimento econômico mais expressivo.

O segundo limitador resulta da inibição à formação de poupança em sociedades 
envelhecidas. Uma das principais relações macroeconômicas refere-se à identidade entre 
investimento e poupança. Para o país crescer, necessitam-se de mais máquinas, infraes-
trutura, enfim, de mais investimentos. O financiamento dessa acumulação de capital 
se originará de três fontes de poupança: privada, governamental ou externa.

Há razões para antever os limites impostos ao crescimento da poupança em um 
ambiente de envelhecimento. Do ponto de vista da poupança privada, é natural que 

Gráfico 3 Evolução da Taxa de Fecundidade 

Brasil 2000-2060

Fonte: IBGE. Elaboração: autor.
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pessoas idosas desfrutem do patrimônio acumulado enquanto trabalhavam e que não 
amealhem recursos para o futuro. Além disso, comparações internacionais apontam o 
Brasil como um país de baixa formação de poupança. Em outras palavras, culturalmente 
poupamos pouco e o envelhecimento reforçará esse comportamento. 

Em relação à poupança pública, há pressões sobre previdência e saúde oriundas do 
envelhecimento populacional. É natural que idosos e jovens gastem com saúde, mas 
sabe-se que os dispêndios com esses cuidados são mais pesados para os idosos. Com 
a saúde pública e universal, o gasto governamental no setor aumentará. O mesmo 
acontecerá com a previdência por se tratar de um programa voltado à população idosa. 
Certo haver alívio nas contas públicas em relação às políticas voltadas para os jovens 
como educação e seguro-desemprego, mas esses efeitos são mais que compensados pela 
elevação das despesas com saúde e previdência. Dado que a carga tributária já responde 
por 1/3 do PIB, haverá dificuldades relativas ao aumento da tributação. 

O Gráfico 5 mostra o comportamento do gasto e da arrecadação governamental per 
capita por idade no Brasil. Observa-se que o governo obtém superávit em suas contas 
para as coortes entre 20 e 52 anos. Há déficit tanto para os jovens (menos de 20 anos) 
em função da reduzida capacidade de geração de renda e dos gastos com educação e 
saúde, bem como para o grupo com idade superior a 52 por conta dos gastos com pre-
vidência, assistência e saúde. Identifica-se que o déficit para a população mais velha é 
muito superior àquele observado para a população com menos de 20 anos. As coortes 
entre 20 e 52 anos são aquelas que recolhem mais tributos do que se beneficiam dos 
gastos governamentais em função de estarem em idade ativa. Em suma: a evidência 
estatística apresentada indica pressão sobre as contas públicas decorrente do envelhe-
cimento populacional. 

Resta o recurso à poupança externa, que é o déficit em conta corrente no balanço 
de pagamentos. Como o processo de envelhecimento é global, a redução de poupança 
tende a ser universal. Nesse sentido, os ofertantes de recursos tenderão a ser seletivos 
na escolha dos países a financiar privilegiando aqueles que oferecerem a melhor relação 
benefício-custo. Além de a disponibilidade de recursos externos não ser garantida, 
nossa história está repleta de exemplos com consequências desagradáveis de um ciclo 
de crescimento com dívida.

Outro aspecto relevante do envelhecimento populacional são suas implicações 
eleitorais. Conforme se demonstrou no Gráfico 5, os idosos formam o grupo que mais 
se beneficia das transferências governamentais. A dinâmica demográfica também os 
transformará em parte cada vez mais expressiva do eleitorado, o que tenderá a dificultar 
a aprovação de reformas que restrinjam seus benefícios. 

3. DEMOGRAFIA E PREVIDÊNCIA

A dinâmica demográfica imporá limitações ao gerenciamento previdenciário tanto 
social quanto complementar, sejam eles financiados por repartição – as contribuições 
atuais são vertidas para o pagamento dos benefícios atuais – ou em capitalização – as 
contribuições atuais são acumuladas, transformadas em ativos financeiros para poste-
riormente se pagarem os benefícios.

Independentemente da forma de financiamento, há sempre elo entre as gerações. 
Enquanto no financiamento por repartição a geração mais jovem recolhe os tributos 
que pagarão as aposentadorias da geração mais velha, na capitalização os beneficiários 
vendem seus ativos para os jovens. O envelhecimento em repartição gera encolhimento 
da arrecadação tributária diante do agigantamento do pagamento de pensões. Na ca-
pitalização, haverá cada vez menos compradores para os ativos financeiros acumulados 
pela geração mais velha, o que tenderá a reduzir seus preços. O vínculo geracional na 
repartição se dá pela via tributária; na capitalização, pela compra e venda de ativos nos 
mercados financeiros. 

No que tange especificamente à previdência social, o gasto previdenciário brasileiro 
é alto para sua estrutura demográfica atual. A soma da despesa total do Regime Geral 

Gráfico 5 Valores Per Capita dos Gastos e Tributação Governamental por Idade para o Brasil

Fonte: Turra et al. (2011).
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de Previdência Social (RGPS) com os Regimes Próprios de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos (RPPS) atinge a cifra de 11% do PIB, que é um valor elevado para a 
estrutura demográfica brasileira, que ainda é a de um país jovem, apesar do acelerado 
processo de envelhecimento populacional. O Gráfico 6 mostra que o Brasil é um ponto 
fora da curva no que se refere à despesa previdenciária social relativamente à sua razão 
de dependência de idosos.

incentivos tributários, assim como controle de custos e ganhos de eficiência das entidades 
de previdência complementar abertas e fechadas para que encontrem o ponto ótimo 
entre maximização de retornos com minimização de custos e de riscos.  

É muito difícil que a previdência complementar atinja os segmentos de baixa renda 
pois estes são mais precários e com pouca capacidade de formação de poupança e acesso 
a mercados financeiros. O foco da previdência complementar – até como forma de alívio 
da pressão fiscal da previdência social – deve ser o público de inserção mais regular no 
mercado de trabalho com acesso ao sistema financeiro.

Essa perspectiva é necessária tanto para tornar a previdência social mais sustentável 
– ao deslocar as despesas do orçamento público para a esfera privada – como também 
mais socialmente equitativa ao fazer com que o orçamento público seja mais alocado 
às pessoas de baixa renda, enquanto os estratos mais altos contariam com maior par-
ticipação de renda da sua aposentadoria advinda de previdência complementar ou de 
poupança individual. 

Três são os principais gargalos que merecem ajustes para ampliar a sustentabilidade 
fiscal da previdência social: aposentadorias precoces por tempo de contribuição com 
altas taxas de reposição, regras de pensão por morte e política de ajuste de salário mí-
nimo. Os dois primeiros beneficiam especialmente os segmentos mais altos de renda, 
de modo que alterações em suas regras permitam ajuste fiscal com equidade e abra-se 
espaço para que esses estratos busquem complementação previdenciária como fonte 
adicional de renda na aposentadoria.

No ano de 2014, a idade média das aposentadorias por tempo de contribuição 
(ATCs) foi de 55 anos para homens e 52 para mulheres. De acordo com o IBGE, a 
essas idades espera-se que as pessoas do sexo masculino venham a viver por mais 23,8 
anos; as do feminino, 30,4. Observa-se ser uma situação de difícil sustentação em um 
regime de repartição – como é a previdência social – ter pessoas recebendo benefícios 
pelo mesmo tempo que contribuíram, como é o caso feminino.

Além da perspectiva de sustentabilidade, questões de equidade também justificam 
alterações nas ATCs. Estudos indicam haver grande diferença de expectativa de vida por 
renda, conforme mostra o Gráfico 7. As ATCs são destinadas justamente ao público que 
conseguiu inserção regular no mercado de trabalho ao longo de sua vida laboral e que 
também são as de maior renda, ou seja, não somente requerem os benefícios mais jovens 
como também os recebem por mais tempo em função da sua maior expectativa de vida.

Além da questão do baixo período contributivo em relação ao grande tempo de 
fruição do benefício, a ATC também permite alta taxa de reposição, em especial após 
a adoção da fórmula de cálculo 85/95 com gradação para 90/100 até 2027, que isenta 

Fonte: Nagamine (2015).

Gráfico 6 Razão de Dependência de Idosos e Despesa com Previdência em % do PIB 

86 países (Ásia, América Latina, Europa, América do Norte e Oceania) – 2005/2013
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Ao se considerar que o gasto com previdência social já é alto e que a razão de de-
pendência de idosos deverá crescer de 11,8% em 2016 para 44,4% em 2060, é possível 
perceber a dimensão do quão elevada ficará essa despesa no futuro e a necessidade de 
reformas para que a previdência caiba no orçamento público.

Uma das alterações para dar sustentabilidade à previdência social deve ser o incen-
tivo e incremento da previdência complementar. Dada a incapacidade de o orçamento 
público absorver toda a despesa previdenciária, faz-se necessário o fortalecimento da 
previdência privada complementar, seja ela aberta ou fechada, para reposição de renda 
dos estratos mais elevados da população quando estes alcançarem a inatividade. 

A questão que se coloca é como fazer com que a população perceba a relevância 
da previdência complementar como fonte de renda na aposentadoria. Em princípio, os 
mecanismos capazes de estimular tal comportamento seriam a educação previdenciária, 
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a aplicação do fator previdenciário 
caso a soma da idade com o tempo 
de contribuição no momento da re-
quisição da aposentadoria seja igual 
ou superior aos limites supracitados 
para mulheres/homens. Tomando 
como exemplo o caso feminino, será 
possível, em média, aos 56 anos ob-
ter a reposição integral dos salários 
de contribuição no ano de 2027. As 
regras da ATC fazem com que esse 
benefício seja custoso e regressivo.

O segundo gargalo da previdên-
cia social são as regras referentes às 
pensões por morte. É certo que houve 
avanços em relação ao estabelecimen-
to de período mínimo contributivo e à 
vinculação do tempo de recebimento à 
idade do pensionista na data do óbito 

do cônjuge no passado recente. Entretanto, a reposição integral da aposentadoria e a 
possibilidade de acumulação de aposentadorias com pensões por morte tornam o sistema 
extremamente caro e deverão passar por revisão em um eventual processo de reforma.

Essas alterações recomendadas na previdência social deveriam vir acompanhadas 
de políticas de estímulo à previdência complementar para os segmentos de renda mais 
alta. Aqueles que quiserem elevadas taxas de reposição previdenciária obtê-las-iam por 
meio da acumulação de poupança individual.  

O terceiro grande gargalo é a política de indexação do piso previdenciário, que se 
iguala ao salário mínimo e cujo reajuste permite a obtenção de ganhos reais. Ora, já 
há tendência de crescimento expressivo da despesa em função da evolução do quan-
titativo de beneficiários por razões demográficas. Ao se adicionar a esse fator reajuste 
de benefício em patamar superior ao crescimento dos salários – os quais constituem 
a base da arrecadação previdenciária –, produz-se dinâmica da despesa que tenderá 
a crescer além da arrecadação tanto pelo quantitativo de beneficiários quanto pela 
sobreindexação das aposentadorias.   

É necessário que haja sempre mecanismos eficientes de combate a fraudes, sonega-
ção e recuperação de dívidas. Porém, há de se reconhecer que a dinâmica demográfica 

Gráfico 7 Diferenças de Expectativa de Vida ao 
Nascer por Renda e Grandes Regiões

Brasil – 2010

Fonte: Pereira et al. (2016) 
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conjuntamente com as regras previdenciárias vigentes tornam a trajetória de despesa 
insustentável no longo prazo. 

O objetivo da reforma deve ser triplo: sustentabilidade fiscal, equidade social e 
criação de incentivos que estimulem a participação no mercado de trabalho e a forma-
ção de poupança. 

4. CONCLUSÃO

Este texto analisou como a evolução demográfica afetará questões econômicas como um 
todo e a previdência em particular. A brusca redução da fecundidade fará com que, na 
década de 2030, o número médio de filhos por mulher seja 1,5. Ademais, o aumento 
da sobrevivência ampliará a expectativa de vida ao nascer de 70 anos em 2000 para 81 
em 2060. A resultante dessas duas forças é um acelerado processo de envelhecimento 
populacional que aumentará a razão de dependência de idosos de 11,8% em 2016 para 
44,4% em 2060. Merece atenção a rapidez do envelhecimento que faz com que o Bra-
sil, antes de enriquecer, convirja para o padrão demográfico dos países desenvolvidos.

Essa dinâmica populacional limitará o crescimento potencial brasileiro em função 
do próprio crescimento pouco expressivo da população em idade ativa, estimada em 
menos de 0,5% ao ano entre 2016 e 2030.

O envelhecimento também limita a formação de poupança necessária ao financia-
mento do investimento. A poupança privada tende a diminuir porque as pessoas mais 
velhas tendem a usufruir do seu patrimônio em vez de seguir processo de acumulação. 
Por seu turno, o crescimento dos gastos governamentais com previdência, saúde e cui-
dado de idosos exercerá pressão para queda da poupança pública. Também ficará mais 
difícil a aprovação de medidas que, embora necessárias ao ajuste das contas públicas do 
país, desagradam a um eleitorado idoso cada vez maior.

O crescimento econômico capaz de fazer o Brasil alcançar o nível per capita dos 
países ricos advirá ou de aumento substancial da produtividade, ou da incorporação de 
estratos hoje fora do mercado de trabalho ou do deslocamento de trabalhadores para 
setores de maior eficiência.

Tal dinâmica demográfica afeta tanto a previdência financiada por repartição quanto 
por capitalização. A primeira porque haverá menos contribuintes para um número cada 
vez maior de beneficiários. A segunda porque os ativos acumulados pelas gerações em 
usufruto de benefícios deverão ser vendidos para um número cada vez menor de jovens, 
o que abaixará seus preços.

Como o gasto com previdência social no Brasil já é alto (11% do PIB) para seu 
patamar demográfico, essa despesa crescerá de modo substancial por conta da dinâmica 
do envelhecimento. 
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Três reformas deverão ser feitas para tornar o gasto previdenciário sustentável: (i) 
adoção de idade mínima para aposentadoria; (ii) revisão das regras de pensão por morte, 
de modo a limitar a acumulação de distintos benefícios e reduzir sua taxa de reposição; 
e (iii) término da política de sobrecorreção do piso previdenciário, o qual se iguala ao 
salário mínimo. 

As reformas devem focar não apenas a solvência fiscal, mas também a redução de 
desigualdades e a geração de incentivos à formação de poupança e permanência no 
mercado de trabalho. 

Nesse sentido, um dos nortes das futuras políticas previdenciárias deveria ser o es-
tímulo à previdência complementar para os segmentos de renda mais elevada. As taxas 
de reposição mais altas seriam obtidas por meio da acumulação de poupança individual.

Os mecanismos capazes de estimular tal comportamento seriam a educação previ-
denciária, incentivos tributários, assim como controle de custos e ganhos de eficiência 
das entidades da previdência complementar abertas e fechadas para que encontrem o 
ponto ótimo entre maximização de retornos com minimização de custos e de riscos.  

É importante ressaltar que os que defendem reformas previdenciárias são justamente 
aqueles que querem manter a previdência ao torná-la sustentável fiscalmente, equitativa e 
geradora de incentivos de participação no mercado de trabalho e formação de poupança. 

Negar a existência do problema e faltar coragem para enfrentá-lo são caminhos 
curtos que, infelizmente, levarão a soluções drásticas que acabarão por priorizar apenas 
o lado fiscal sem atentar para consequências distributivas e alocativas.
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A REFORMA DO  
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 
BRASILEIRO E A DEMOCRATIZAÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A situação do sistema brasileiro de Previdência Social vem se agravando perigosamente 

nas últimas décadas: predomina um desequilíbrio estrutural que o coloca acima de 

qualquer outro problema da vida nacional, já que é portador de uma doença endêmica, 

a qual, com crescente intensidade, está consumindo sua saúde financeira e, com ela, a 

própria capacidade de geração de recursos da máquina pública.

Para tornar esse quadro mais claramente dramático, basta dizer que a despesa 

previdenciária, de acordo com os cenários traçados em diversas simulações, cami-

nha nos próximos anos para a alarmante porcentagem de 17% do PIB, caso não 

se faça nada substancialmente consistente e capaz de reduzir progressivamente o 

perigo de explosão dessa verdadeira bomba-relógio. Esses 17% compreenderiam 

cerca de 12% do PIB no INSS e outros 5% dos regimes próprios de previdência 

dos servidores públicos.

Sem considerar qualquer das mazelas gerenciais a que está submetido o sistema, 

subsistiria o problema estrutural que o vem consumindo e que é representado pelo 

volume astronômico de recursos que o Estado despende com o seu custeio. Essa é 

a ideia fundamental que deve permear qualquer entendimento da crise estrutural 

da previdência e que não pode ser confundida com nenhuma outra fonte colateral 

de desequilíbrio.

Muitos países, inclusive alguns dos mais desenvolvidos, igualmente estão mergu-

lhados em grave crise em seus respectivos sistemas previdenciários. O caso do Brasil, 

entretanto, é o mais grave dentre os países emergentes. Uma nação ainda jovem, com 

menos de 8% de sua população acima de 65 anos, gasta 12% do PIB com despesas 

previdenciárias, contra 5% do México, 3% da Coreia do Sul, 2% da Tailândia e per-

centual desprezível da China – todos esses países com percentuais de idosos próximos 

aos do Brasil.

O sistema brasileiro de seguridade social é um ponto fora da curva na análise 

internacional.

NILTON MOLINA
É presidente do Conselho da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A  

e membro do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).
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I. CAMINHOS PARA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalmente a gravidade do tema previdenciário entrou no debate das grandes questões 
nacionais. Certamente teria sido mais fácil enfrentar esse problema durante o recente 
período de expansão, mas o bom desempenho econômico do início deste século mas-
carou a inviabilidade do sistema. Agora, com o país enfrentando grave crise fiscal e com 
um ambiente recessivo que deve se projetar por alguns anos, a crise da Previdência fica 
completamente evidente, agravada pela rapidez da transformação da estrutura etária 
da população. 

Desde sempre, os que se preocupavam com a situação da Previdência se frustraram 
com o comodismo dos governos em seu habitual receio para adotar medidas impopu-
lares e, ao mesmo tempo, com a indiferença dos meios de comunicação em apoio às 
ideias de reforma. 

Neste momento, diante da gravidade do problema previdenciário, o quadro se in-
verteu. O governo anuncia sua disposição em encaminhar uma reforma ao Congresso. 
E mais: o governo parece estar não apenas disposto a empreender uma reforma, mas 
tem pressa na sua implementação. É preciso pressa, mas é também preciso cuidado 
com a direção a ser escolhida. As decisões terão consequências no longo prazo e, por 
essa razão, precisam ser tomadas com muito cuidado e, principalmente, com base em 
informações de boa qualidade. 

Não podemos incorrer nos mesmos erros do passado, consagrando inadequados 
incentivos, geralmente carregados de boas intenções, porém sem qualquer base técnica, 
tais como:

 • regras paternalistas de elegibilidades, idades, etc.;
 • possibilidade de criação de benefícios sem base de financiamento adequado;
 • programa de benefícios sem qualquer condicional às mudanças demográficas; e
 • indexação do benefício mínimo ao salário mínimo.

II. REFORMAR O ATUAL SISTEMA OU CRIAR  
 UM NOVO MODELO PREVIDENCIÁRIO?

Os estudiosos do assunto têm preferido considerar um novo sistema brasileiro de Pre-
vidência Social, organizado para todos os brasileiros indistintamente. Não resta dúvida 
que, excluindo qualquer ameaça aos benefícios concedidos e aos benefícios prometidos 
para os atuais contribuintes, teremos muito menos resistência política à sua aprovação. 
É claro que, depois de implantado, deverão ser criados mecanismos de estímulo à tran-
sição, em particular dos mais jovens para o Novo Modelo.

III. CONSTRUINDO UM NOVO MODELO DE PREVIDÊNCIA  
 PARA OS NASCIDOS A PARTIR DO ANO 2000

É imperativo considerar e compreender como se poderia criar um Novo Modelo Pre-
videnciário que pudesse garantir os direitos de todos os que são assistidos pelo sistema 
atual – até o esgotamento desse passivo – e, ao mesmo tempo, abrir um horizonte bem 
mais amplo para os trabalhadores que, no futuro, venham a ingressar no sistema da 
Previdência Social.

Nesse sentido, um grupo de especialistas escolhidos por diversas entidades repre-
sentativas de segmentos econômicos e profissionais, após um exame mais profundo do 
quadro previdenciário brasileiro, oferece para o debate um elenco de pressupostos que 
deveriam figurar na construção de um Novo Modelo Previdenciário para o Brasil. São eles:

 • segregação entre Previdência e Assistência;
 • segregação entre benefícios de risco e benefícios programáveis, sendo o finan-

ciamento de risco em regime solidário e mutualista;
 • classificação dos benefícios programáveis, ou aposentadoria propriamente dita, 

baseados em dois pilares:
 a) de repartição,
 b) de capitalização;

Brasil e países da OCDE: gastos com previdência social e proporção da população com 65 
anos de idade ou mais

Fonte: Giambiagi et al. (2007).
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 • montagem de um planejamento atuarial rigoroso e realista;
 • estabelecimento de um modelo único e universal para todos os beneficiários da 

Previdência Social; e
 • correção dos benefícios previdenciários e assistenciais por um índice de preços 

específico para a terceira idade.

IV. A ESTRUTURA DO NOVO MODELO
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Maternidade

Reclusão

Pensão

APOSENTADORIA:

Equivalência entre 
Benefício e Contribuição

BENEFÍCIOS 
PROGRAMÁVEIS

Contribuições e Benefícios 
administrados pelo INSS

CONTRIBUTIVO

BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

NÃO CONTRIBUTIVO

BENEFÍCIOS 
ASSISTENCIAIS

UNIVERSAL

Independente de 
contribuições

Administrado pelo 
INSS com recursos 

orçamentários

Os benefícios assistenciais não contributivos têm caráter social e independem de 
contribuições dos beneficiários e, por isso mesmo, cabe ao Estado provê-los. Já os be-
nefícios previdenciários são contributivos e assentam sobre dois modelos: os de risco e 
os programáveis.

Os benefícios de risco incluem doença, invalidez, maternidade, reclusão e pensão, 
e continuarão a ser tratados em regime mutualista pelo INSS. Isso não significa que 
não haja necessidade de revê-los continuadamente na busca de um melhor equilíbrio 
do ponto de vista de sua estrutura e gestão. Essa revisão já vem sendo alvo de medidas 
e propostas no âmbito do Governo Federal.

Os outros benefícios referem-se essencialmente à aposentadoria, cujo modelo se 
sustenta sobre a equivalência entre o valor do benefício e as contribuições do beneficiário.

A proposta do Novo Modelo Previdenciário prevê, quanto aos benefícios progra-
máveis, três regimes de benefícios:

 • repartição (benefício definido);
 • capitalização (contribuição definida) como o aproveitamento do FGTS – única 

forma de tornar o programa factível; e
 • capitalização facultativa.

Pilar Repartição 
(BD)

INSS

Pilar Capitalização 
(CD)

Gestão Concorrencial entre 
o Público e o Privado

PREVIDÊNCIA 
BÁSICA

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

Aberta e  
Fechada

A segregação entre previdência e assistência visa preservar as finalidades e as características 
do sistema previdenciário (fontes de custeio contributivas) e das políticas assistenciais 
do Estado (fontes de custeio não contributivas). Portanto, a separação entre eventos de 
risco e programáveis tem por objetivo distinguir e dar tratamento específico às caracte-
rísticas e fontes de custeio próprias desses benefícios. 

No regime de repartição, haverá um benefício individual baseado nos salários de 
contribuição limitados a um teto bem menor do que o atual, combinado com idades 
mínimas e calculado levando em conta as realidades demográficas. Deve-se ter por 
objetivo fixar esse teto em reais e que, no início da vigência do modelo, ele cubra algo 
em torno de 80% (+/- R$ 2.000,00) da renda da População Economicamente Ativa, 
como taxa de reposição salarial.

No pilar de capitalização, regime de contribuição definida, haverá um benefício 
baseado na capitalização das contribuições (aproveitamento do FGTS), tendo como 
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referência a variação entre o teto do regime de repartição descrito e o teto do INSS 
vigente no momento de implementação do modelo (R$ 5.189,82 – R$ 2.000,00 = 
= R$ 3.189,82). Esse modelo visa estimular a formação de poupança doméstica de 
melhor qualidade, atualmente muito baixa e extremamente necessária à retomada de 
índices mais elevados de crescimento econômico do país.

No regime de capitalização facultativa, o beneficiário utilizará a Previdência Com-
plementar, seja ela aberta ou fechada, conforme modelo existente, com os aperfeiçoa-
mentos que se fazem necessários e urgentes.

O Novo Modelo Previdenciário inspira-se na busca do equilíbrio entre as responsa-
bilidades do Estado e os recursos que possibilitem seu atendimento em bases saudáveis 
e duradouras. O objetivo que se deseja alcançar é de que o valor dos benefícios reflita o 
valor das contribuições do beneficiário ao longo de sua vida laborativa.

Será de fundamental importância a desvinculação dos benefícios previdenciários 
e assistenciais do salário mínimo, pois o regime previdenciário e assistencial tem carac-
terísticas, funções e objetivos inteiramente diferentes e independentes do sistema de 
salário mínimo aplicado no Brasil.

Em contrapartida, à desvinculação do salário mínimo deve seguir uma sistemática 
em que todos os benefícios previdenciários deverão ser corrigidos por um índice de 
preços adequado à terceira idade1.

V. AS ORIGENS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BRASILEIRA

O modelo brasileiro de previdência complementar tomou forma quando editada a 
Lei n. 6.435, de 1977. 

À época já existiam iniciativas da espécie, sem, contudo, deverem obediência a qual-
quer diploma regulatório. A semente dos nossos atuais fundos de pensão, representada 
por fundos contábeis e/ou caixas de aposentadoria, já fazia parte do cenário das relações 
de trabalho de algumas poucas e grandes corporações nacionais, públicas e privadas.

De outro lado, fora das grandes corporações, já existiam algumas entidades associativas 
sem fins lucrativos de previdência, particularmente aquelas dedicadas aos funcionários 
públicos e aos integrantes das Forças Armadas. Na origem, portanto, a informalidade 
do sistema apontava para a solução adotada pela Lei n. 6.435 para as entidades abertas 
e fechadas de previdência complementar. 

1 Essa primeira parte do artigo utilizou, nos tópicos sobre a reforma da Previdência Social, parte do trabalho desenvolvido 
pelos especialistas José Cechin e Hélio Zylberstajn no projeto patrocinado pelo Comitê Executivo do Mercado de Capitais.

A Lei n. 6.435/1977 teve o mérito de acolher essas iniciativas, respeitando o seu 
pioneirismo, mas ao mesmo tempo criando a regulamentação indispensável ao seu 
saudável desenvolvimento. E foi o que ocorreu.

VI. O ESGOTAMENTO DO MODELO ORIGINAL

Os fundos de pensão devem sua origem fundamentalmente às grandes empresas estatais 
e a algumas grandes empresas privadas nacionais.

Os planos estruturados no regime de benefício definido (BD) – alguns até com 
o objetivo de completar a diferença entre os benefícios recebidos do seguro social e os 
salários de fato percebidos ao final da carreira laborativa – tiveram de, no decorrer do 
tempo, se adequar às novas realidades, tais como as incertezas com as taxas de juros no 
futuro e o aumento da longevidade. Assim, nasceram os planos de contribuição definida 
(CD) e pôs-se fim aos planos excessivamente paternalistas.

A bem da verdade, é importante considerar que a modelagem dos planos dos fundos 
de pensão, estruturada na década de setenta e até meados de oitenta do século passado, 
no âmbito das empresas estatais, teve como força inspiradora das lideranças dessas cor-
porações a criação de planos com o perfil dos benefícios oferecidos pela Constituição 
Federal aos funcionários públicos estatutários. A lógica fez sentido à época, pois afinal 
todos trabalhavam para o Estado.

Certamente, não podemos gastar muito tempo para considerar como era o Brasil 
de 1977, seja no que diz respeito à política, à economia, à renda das pessoas e, por fim, 
e não menos importante, com relação ao perfil demográfico nacional.

A prova maior e definitiva de que, para os fundos de pensão, esse Brasil não existe 
mais é o insignificante número de corporações empresariais que, em um passado re-
cente, tomaram a decisão de criar planos de benefícios previdenciários na modelagem 
de fundos de pensão.

VII. A DEMOCRATIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A evidência do esgotamento do atual modelo é o nosso maior estímulo para a criação das 
condições que objetivem democratizar o acesso de todos os brasileiros, independente do 
seu vínculo de empregabilidade e, mais do que isso, independente do seu nível salarial, 
participarem de programas de previdência complementar.

O sistema, a lei e as normas devem desenvolver instrumentos competentes para 
entender o posicionamento de patrocinadores, instituidores e principalmente dos par-
ticipantes pessoas físicas.
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É imperioso criar mecanismos para atrair as empresas menores, as quais não têm 
escala para a criação de planos unipatrocinados, para que estas se unam às suas associa-
ções e/ou sindicatos patronais, na constituição de “fundos setoriais”.

Da mesma forma, temos de afinar nosso entendimento dos “fundos instituídos” 
por associações de classe (previdência associativa), cujos participantes arcam sozinhos 
com as contribuições e, portanto, devem ser atraídos por estímulos diferentes dos par-
ticipantes de planos patrocinados, cujas contribuições são compartilhadas entre patrões 
e empregados. No mesmo caso, devem ser entendidos os funcionários públicos que 
vierem a vincular-se às entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas 
por entes públicos (modelo Funpresp), sem contudo a contrapartida da contribuição 
patronal. São os funcionários ativos e inativos admitidos no setor público antes que 
o Ente que os emprega tenha constituído o respectivo fundo de previdência, já que, 
igualmente aos participantes dos fundos instituídos, esses também arcarão sozinhos com 
as contribuições e, por isso, devem ter tratamento de atratividade diferente daqueles 
participantes de planos previdenciários patrocinados.

Não menos importante para a democratização do sistema dos fundos de pensão é 
o entendimento dos objetivos e das carências dos participantes, particularmente aqueles 
de renda mais baixa que contam com uma alta taxa de reposição salarial do sistema 
público de Seguro Social. Para esses indivíduos, a preocupação com a aposentadoria é 
menor do que os participantes com renda salarial maior do que o teto oferecido pelo 
Seguro Social. Isso não significa que não devam poupar, para que pelo menos tenham 
condições de manter a liquidez em suas famílias, frente ao infortúnio de uma morte 
ou invalidez prematura.

VIII. UMA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO

Para finalizar, fica a proposta para a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), como representante desse mercado, capitanear a 
constituição de uma comissão de alto nível de representação para discutir uma ampla 
agenda de desenvolvimento a ser proposta a todos os agentes públicos e privados.

Inescapável nesse estudo será discutir um novo conjunto de regras de natureza 
tributária, tanto em nível dos patrocinadores e dos participantes, para dar maior atra-
tividade às pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda pelo sistema de lucro 
presumido, assim como na esfera das pessoas físicas declarantes do imposto de renda 
pelo sistema de declaração simplificado, sem o que, definitivamente, não será alcançada 
a democratização da previdência complementar.



FUNDOS DE PENSÃO: 
FORÇA MOTRIZ  
DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL

“Embora adotadas medidas fomentadoras, passados 15 anos da edição da 
Lei Complementar n. 109, o crescimento expressivo da cobertura da previdência 
complementar fechada não ocorreu. Pelo contrário, verificamos uma evolução tímida. 
A ideia é discutir as razões deste baixo crescimento e refletir sobre as possibilidades 
e os caminhos para o país poupar mais e com maior qualidade, tendo como força 
motriz os fundos de pensão”.

Originária do Projeto de Lei Complementar (PLC) n. 10, a Lei Complementar n. 109 
chega para modernizar a previdência complementar brasileira e estabelecer as bases do 
que mais se almejava: o rápido crescimento do sistema no país. 

Nos países desenvolvidos, mais da metade da população economicamente ativa, 
protegida por planos previdenciários, encontrava-se em um elevado nível de segurança 
social. Essa proteção estendia-se às nações. Afinal, com a acumulação de poupança de 
longo prazo, recursos estáveis estavam permanentemente sendo postos à disposição da 
economia para gerar possibilidades de empregos e maior renda, criando com isso um 
quadro de crescente prosperidade. Com a LC n. 109, o Sistema Brasileiro de Previdência 
Complementar alinhava-se à melhor legislação internacional, ao bem-sucedido exemplo 
dos pensions funds ao redor do mundo. Não havia dúvida de que a nova legislação abriria 
esse mesmo caminho vitorioso para o Brasil.

Depois de exaustivamente discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, a LC 
n. 109 trazia à previdência complementar brasileira instrumentos para produzir uma 
poupança expressiva em relação ao PIB nos anos que se seguiriam. A antiga Lei n. 
6.435/1977 cumprira bem o papel de regular o funcionamento do sistema até ali. 
Dera forma legal aos antigos “fundos contábeis” e, sob suas regras, as maiores empresas 
brasileiras haviam criado seus fundos de pensão. Mas, após 24 anos, tornou-se defasada 
em relação às práticas internacionais.

Entre os muitos pontos importantes da nova legislação, merecem destaque os 
seguintes tópicos:

DEVANIR SILVA
Administrador de empresas, atua no setor de Previdência Complementar desde 1981 

e há 33 anos exerce o principal cargo executivo da Associação Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). Frequentou cursos no país e no 

exterior, como os da Wharton School, nos Estados Unidos, e os seminários promovidos 

pelas entidades nacionais do sistema em numerosos países. No Chile, presenciou a 

privatização da previdência social desse país. Possui produção intelectual publicada nas 

revistas especializadas. É um dos autores dos livros Fundos de Pensão em Debate e 

Introdução à Previdência Complementar. É autor do livro Fundos de Pensão e a  

Abrapp – História de Lutas e Vitórias.
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 • A criação da figura do instituidor de fundos de pensão possibilita a formação de 
fundos por entidades de classes – associações, sindicatos e similares, seguindo um 
exemplo vitorioso no exterior. Até esse momento, a única modalidade existente 
era a dos fundos patrocinados por empresas, o que excluía milhões de traba-
lhadores sem vínculo empregatício, lembrando que os dois maiores fundos de 
pensão do mundo – o dos funcionários públicos da Holanda e o dos professores 
da Califórnia (EUA) – eram instituídos por entidades de classe.

 • Fica vedada a imposição de aplicações compulsórias aos fundos de pensão, ou 
seja, revoga-se em definitivo essa arraigada tendência que por anos imperou no 
Brasil, com grande prejuízo para a rentabilidade dos investimentos. É verdade 
que as compulsoriedades haviam sido suspensas em 1994, mas via Resolução 
do Banco Central. A partir da Lei, a proibição ganha status jurídico superior.

 • Institui-se a portabilidade plena, que consiste na possibilidade de o participante, 
ao mudar de emprego, levar para o seu novo fundo de pensão a totalidade do 
patrimônio que havia formado na entidade anterior. Até aquela oportunidade, 
era permitida apenas a transferência da parcela do patrimônio formada por suas 
próprias contribuições.

 • É introduzido o vesting, aqui tratado de benefício proporcional diferido, que 
consiste na possibilidade de reter o direito à aposentadoria mesmo após ter-se 
desligado da empresa, outra grande conquista do trabalhador. O patrimônio 
acumulado permanece no fundo de pensão e aufere os rendimentos correspon-
dentes até que se complete o período aquisitivo da aposentadoria.

 • A Lei passa a ter um enfoque predominante sobre o plano previdenciário e não 
mais sobre a entidade. É um princípio mais moderno, pois a fiscalização e o 
controle, em casos de eventuais dificuldades, agem exclusivamente sobre o plano 
deficiente e não sobre a entidade como um todo.

 • Os multiplanos melhoram o acesso dos trabalhadores de micro, pequenas e 
médias empresas ao sistema. Por sua importância econômica e o seu enorme 
peso no mercado de trabalho – estas empregavam naquela oportunidade quase 
2/3 da população economicamente ativa –, não poderiam ficar de fora da opção 
de uma previdência complementar de menor custo.

 • É criada a possibilidade de separação do órgão de normatização de supervisão 
da previdência complementar. Era o princípio para se estabelecer um órgão 
de Estado para supervisão e fiscalização das entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPCs).

 • Para assegurar o compromisso junto aos participantes e assistidos de planos de 
benefício, as EFPCs passam a poder contratar operações de resseguro por iniciativa 
própria ou por determinação do órgão regulador e fiscalizador, observando o 
regulamento do respectivo plano e das demais disposições legais regulamentares. 
Fica ainda facultada às EFPCs a garantia referida por meio de fundo de solvên-
cia, a ser instituído na forma da lei. A rigor, esse assunto ainda não deslanchou 
no Brasil, mas pelo menos já existe um princípio interessante para a proteção 
de passivos das entidades. Vale ressaltar o avanço produzido recentemente pela 
Resolução CNPC n. 17/2015, permitindo o compartilhamento de riscos. Agora 
cabe ao mercado e às instituições produzirem os produtos necessários.

 • Embora a LC n. 109 tenha concentrado instrumentos importantíssimos para o 
desenvolvimento da previdência complementar brasileira, uma norma funda-
mental foi então vetada pelo Ministério da Fazenda e acatada pelo Presidente da 
República. O artigo n. 70 dizia: “Os investimentos e os rendimentos provenientes 
das aplicações dos fundos das reservas técnicas, provisões e fundos constituídos 
com recursos das contribuições e que garantam os benefícios poderão ser incen-
tivados na forma da lei e deverão ter a tributação diferida em relação ao imposto 
sobre a renda”. O diferimento tributário dos fundos de pensão no corpo da LC 
n. 109, além de dar ao tema um status legal superior, suprimiria a possibilidade 
de bitributação das EFPCs, pois ficaria estabelecido que somente o benefício 
seria tributado e não as rendas formadoras de poupança. O veto presidencial 
veio acompanhado da mensagem 494/2001, que explicava as razões do veto e 
determinava ao ministro da Fazenda “elaborar, no mais breve prazo possível, 
ato normativo, a ser submetido ao Congresso Nacional, que disponha sobre o 
adequado tratamento tributário a ser conferido aos fundos de pensão, porquanto 
representam instituições indispensáveis à constituição da poupança nacional. Por 
conseguinte, mereceria uma atenção prioritária diferenciada, particularmente 
no que diz respeito ao diferimento tributário, em relação ao imposto de renda 
comparativamente a outras formas de captação de investimento”. Apesar do veto 
presidencial, essa mensagem foi significativa, pois o tratamento tributário dos 
fundos de pensão começava a ser repensado dentro do sistema tributário brasileiro.

AVANÇOS E ESTAGNAÇÕES

A missão do nosso sistema não se esgota na garantia dos compromissos assumidos com 
os seus participantes, obrigação básica sobre a qual se apoia e sem a qual não subsiste. 
Sua missão é maior. Consiste em oferecer à totalidade dos trabalhadores do país, e não 
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apenas a uma parte deles, a segurança que decorre da sua autossustentabilidade. Por 
força das suas características, esse regime é o capaz de promover a segurança social, o 
que nos impõe, a nós e ao governo, o dever de fazer dele um agasalho para todos.

No entanto, não poderemos atingir esse objetivo sozinhos, nem em ambiente 
desfavorável e, às vezes, até inóspito, como já tivemos em nossa curta história. Só o 
atingiremos quando o apoio ao sistema for, no Brasil, uma política de Estado.

A história dos 39 anos de existência formal dos fundos de pensão no Brasil é re-
presentada por um gráfico curvilíneo, ciclotímico, de avanços e estagnações. Não por 
coincidência, os melhores momentos vividos pelo sistema coincidem no tempo com 
aquelas fases em que foram praticadas políticas públicas de fato fomentadoras. O sis-
tema foi implantado e evoluiu rapidamente enquanto as empresas estatais lideraram o 
processo de constituição de entidades. Estabilizou-se em seguida, e por longo período, 
quando os então governantes revelavam não compreendê-lo. Sobreveio uma nova fase 
de fertilidade, quando outro governo, sensível aos nossos anseios, promoveu a moderni-
zação do marco regulatório. Novas formas de instituição de planos de benefícios foram 
criadas para incluir segmentos de trabalhadores até então não contemplados. Houve, 
como consequência, mais uma fase de crescimento. No momento estamos em outro 
período de apatia.

Para avançarmos continuamente, necessitamos remover tais oscilações por meio da 
instituição de uma política de Estado constituída de instrumentos de apoio permanen-
tes e insensíveis às conjunturas. Cabe-nos buscá-la. A sociedade civil e suas instituições 
possuem competência técnica, reputação e força política para manter interlocução com 
o governo no mais alto nível, e em caráter permanente, para alcançar os resultados que 
possibilitem o cumprimento da nossa missão social.

Esse é o caminho que vislumbramos para que o nosso sistema se torne universal. 
É preciso que a política para os fundos de pensão não dependa mais da percepção que 
deles tenham os políticos e os governantes de cada período.

Os fundos de pensão ocupam um lugar cada vez mais destacado na vida brasileira. 
Adquirem uma maior relevância, que é antes de mais nada social, ao assegurar, hoje, 
qualidade de vida a 3,3 milhões de participantes1, um contingente que junto com os 
seus familiares alcança um total de cerca de 7,2 milhões de pessoas protegidas, mas que 
mesmo quando se manifesta na vida das empresas ou na pujança da economia tem claras 
consequências sociais, porque beneficiadas são as pessoas. Quando é investida aqui e 
ali, a poupança previdenciária acumulada nos planos cria empregos e aumenta a renda 

1  Consolidado Estatístico. Revista Fundos de Pensão, n. 402, jan./fev. 2016. 

do trabalhador na vida ativa e também no momento da aposentadoria. Se não fosse 
isso, muitos idosos poderiam estar condenados a ficar de fora do mercado consumidor.

E qual a importância para os empregadores? Os planos de previdência complemen-
tar estão mergulhados na cultura organizacional das empresas que os patrocinam e são 
para elas extraordinários instrumentos de política de recursos humanos. São capazes de 
reter talentos e trazer o melhor para o ambiente interno da organização, fomentando o 
sentimento de cooperação entre capital e trabalho. Para os sindicatos e demais associações 
representativas de categorias profissionais, essa relevância seguramente não é menor, 
uma vez que a instituição de um plano atende a uma clara demanda do trabalhador e 
aproxima este de sua entidade sindical.

Para a Nação, os fundos de pensão significam uma ferramenta que comprovada-
mente – é assim no mundo – ajuda a economia prosperar, reforça a paz social ao elevar 
a renda advinda do trabalho e tira parte da pressão que, sem isso, a Previdência Social 
estatal teria que atender sozinha.

Uma ferramenta que, no cumprimento de sua missão social, adquiriu uma rele-
vância econômica ímpar, aliás, como é na maior parte do mundo mais desenvolvido.

Uma medida dessa relevância, diga-se, é a participação dos fundos de pensão em 
12,6% da dívida pública brasileira, que ganha assim melhores condições de ser finan-
ciada num horizonte de mais longo prazo2.

O primeiro compromisso sempre é com o aposentado e o pensionista, e tudo o que 
os fundos de pensão fazem é em função dessa verdade. Nesse ponto convém estarmos 
atentos ao fato de que esse passivo previdenciário brasileiro não para de crescer com o 
aumento da longevidade e a queda da taxa de natalidade, uma aumentando o tempo 
durante o qual as pessoas permanecem inativas e a outra reduzindo o contingente de 
trabalhadores com os quais se pode contar para equilibrar minimamente o regime de 
caixa. Entre 2000 e 2015, segundo o IBGE, os brasileiros ganharam quase seis anos 
de vida, sendo atualmente a expectativa média de vida de 75,4 anos (Gráficos 1 e 2). 
Hoje, perto de 16% da população tem 65 anos ou mais e, em mais três décadas e meia, 
a previsão é de que esse percentual deverá mais que triplicar (Gráfico 3).

O desafio é grande e a responsabilidade imensa, especialmente considerando que a 
tendência de mais longo prazo é de queda dos juros e isso torna mais complexa a tarefa 
de fazer render as reservas acima da meta atuarial. Um contexto sem dúvida desafiante, 
ao qual os fundos de pensão respondem com a crescente qualificação de seus quadros 
dirigentes, conforme atesta o êxito alcançado pelo programa de treinamento da Abrapp 
e o processo de certificação dos profissionais, em marcha desde 2010.

2  Consolidado Estatístico. Previc e Abrapp.
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É TEMPO DE AGIR: MANTER E CRESCER

Verifica-se um persistente quadro de cresci-
mento tímido da cobertura do sistema pre-
videnciário complementar, apesar do imenso 
potencial representado pelo ambiente socioe-
conômico do país, extremamente propício à 
sua universalização (Gráficos 4 e 5).

Na última década, verificou-se o enrique-
cimento da população (Gráfico 6), apesar do 
forte incentivo ao consumo. Diferentes fatores, 
notadamente a estabilidade monetária, favore-
ceram essa mudança no patamar de renda dos 
estratos de base da pirâmide social do país. As 
intensas trocas comerciais internacionais no 
período anterior à crise de 2008 propiciaram 
um ambiente de pleno emprego no Brasil, 
outro importante fator de ascensão.

Estudo do IBRE/FGV3 detectou um mer-
cado potencial de 3,7 milhões de brasileiros 
que, participando da População Economi-

3  “Previdência Complementar e Poupança Doméstica: Desafios 
Gêmeos no Brasil”, 2015, Abrapp, p.34.
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Gráfico 1 Esperança de Vida ao Nascer (em Anos)

Fonte: OCDe, iBGe e Ministério da Fazenda.

Gráfico 2 Taxa de Fecundidade (em número de filhos)

Fonte: OCDe, iBGe e Ministério da Fazenda.
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Fonte: OCDe, iBGe e Ministério da Fazenda.

Gráfico 3 Projeções da População Brasileira

Gráfico 5 Evolução de Patrocínios

Fonte: informe estatístico Previc – set. 2015.

Gráfico 4 Evolução (número de EFPCs)

Fonte: informe estatístico Previc – set. 2015.

eFPCs

set-15

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001 359

361

358

366

369

371

371

369

368

337

327

321

317

308

370

instituídoPrivadoPúblico

set.201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
251

1.842

256

1.831

258

1.856

286

1.714

329

1.906

49

329

1.931

241

365

2.038

257

369

2.043

311

415

2.153

316

196

2.123

496

201

2.132

470

426

2.159

493

490

2.181

491

496

2.182

497

12



Devanir SilvaPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL44 45

camente Ativa (PEA), possuem renda para ingresso na Previdência Complementar. Se 
metade desse público aderir, até o ano 2025 se terá acumulado R$ 350 bilhões, recursos 
essenciais para a economia do país, para a retomada dos investimentos de longo prazo 
e crescimento dos mercados financeiro e de capitais.

Por outro lado, há 15.000 empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões 
e R$ 500 milhões. Todas elas estão aptas a instituir planos de benefícios.

Há 16.000 sindicatos e outras entidades associativas que precisam ser conscienti-
zadas para incluir a previdência complementar em suas pautas, bastando despertá-los 
para o benefício insubstituível que é a qualidade da vida pós-laborativa.

Tabela 1  Momento atual
A previdência complementar fechada tem potencial para crescer

relação da renda e do teto do inSS | Pea 90,4 milhões* → 8,2% ganham acima do teto** do inSS

15.000 empresas com faturamento anual entre r$ 100 milhões e r$ 500 milhões

16.000 sindicatos e 6.500 cooperativas com cerca de 30 milhões de associados***

Crescimento do estoque: r$ 3,4 trilhões em 2035 (40% do PiB)

* PnaD 2013, desconsiderando os grupos “Sem rendimento” e “Sem declaração”

** O teto do inSS em 2013 era de 6,13 vezes o salário mínimo

*** Dados do iBGe e OCB (Organização de Cooperativas do Brasil)

Na década passada, o sistema de fundos de pensão alcançou a plena maturidade 
da base regulatória, que foi modernizada e alçada ao melhor padrão internacional hoje 
existente.

Gráfico 6 Evolução da População (milhões de participantes)

Fonte: informe estatístico Previc – set. 2015.
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POR QUE O SISTEMA NÃO CRESCE?

 • Em virtude da instabilidade regulatória que dissemina insegurança. Ela só 
será superada quando o sistema deixar de ser alcançado por governos e passar 
a ser uma instituição da sociedade, reconhecidamente privada, autorregulada e 
apoiada por sólida política de Estado.

 • Também por causa da tributação, que desestimula patrocinadores e partici-
pantes. Precisaremos alcançar mais do que o diferimento tributário. Necessi-
tamos de incentivos fiscais para que a poupança cresça e sirva ao crescimento 
econômico do país, por sua atividade-meio, e garanta o custeio da paz social, 
sua atividade-fim, a qual só poderá advir do conforto financeiro de toda a 
população idosa.

 • A barreira da falta de educação previdenciária é outra razão, pois poupar não 
é da cultura do jovem brasileiro. Somos incentivados a todo momento para o 
consumo e, via de regra, falar de aposentadoria é algo cada vez mais distante, 
coisa de idosos. Acreditamos que, pelo contrário, a aposentadoria é tema para 
os jovens, pois quanto mais cedo começar a ser construída, ela será mais barata 
e representativa.

 • A ausência de atitude empreendedora, algo que decorre da origem do regime. 
Historicamente não nos foi exigida uma postura de venda de nosso produto, 
pois os potenciais participantes eram conhecidos, geralmente incluídos com-
pulsoriamente nos planos. Fato positivo é o caso da Promon Engenharia, pela 
constituição da Fundação e pelo esforço para que todos os empregados viessem 
dela participar. No entanto, a nossa capacidade de venda não foi exercitada.

 • Desconhecimento da previdência complementar fechada sempre foi um obstá-
culo presente. Recente pesquisa contratada pela Abrapp e aplicada pela TNS 
Global junto a dirigentes de RH e de Administração4 demonstrou que 11% 
desconhecem a previdência complementar fechada. Estamos falando de pessoas 
que comandam empresas! Nos sindicatos, a situação não diverge, pois 12% de 
seus dirigentes declararam desconhecer o assunto. Aí fica a indagação: quantas 
campanhas de esclarecimento foram feitas pelo governo? Também pela socie-
dade civil? A reposta negativa decorre da falta de capacidade financeira para 
investimento desta natureza.

4  Pesquisa “Promovendo o Futuro. Percepções e atitudes de empresas e sindicatos para com a previdência complementar 
fechada”, 2015, Abrapp. A pesquisa teve como objetivo entender quais e como as percepções e atitudes das empresas e sindicatos 
podem impactar comportamentos em relação à previdência complementar fechada.
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 • A distorção trazida pela falta de equidade de tratamento. O regime foi importante 
no período caracterizado pelo estado empresário, quando os fundos de pensão 
passaram a ser os grandes instrumentos de política de recursos humanos das 
empresas estatais. Porém, na fase seguinte, estes mesmos fundos viraram vilões 
do chamado Custo Brasil. A consequência foi a construção de um arcabouço 
legal inspirado neste cenário. As palavras de ordem eram controlar, fiscalizar e 
instalar processos complexos, já que era preciso ter mão forte sobre a governança 
dos fundos. O resultado foi pautado por excessiva burocracia e custos elevados.

 • A simplicidade do produto foi sobreposta por alternativas exclusivas e grifes 
criadas pelos prestadores de serviços. Cada proposta passou a ser examinada com 
lupa pelo órgão supervisor em largos prazos. A empresa candidata a patrocinar 
um plano ficava na expectativa por aprovações por períodos completamente 
irracionais sob a lógica de mercado.

 • A prioridade de governo, marca registrada no primeiro mandato do Presidente 
Lula5, foi se esvaindo ao longo do tempo e passamos a ocupar espaço tímido nos 
períodos que se sucederam. Vale destacar por que os fundos ocuparam espaço 

5  Primeiro mandato do Presidente Lula: período de 2003 a 2006.

importante na agenda governamental. Em 2002, a sociedade civil organizada 
criou o Plano Diretor do Mercado de Capitais, composto por duas dezenas de 
entidades representativas, contando apenas as que integravam o Comitê Executi-
vo, e perto de uma centena se levadas em conta também as subscritoras. Dentre 
as medidas preconizadas, estava a alavancagem da previdência complementar 
fechada, considerada fundamental pela reserva estável de longo prazo que 
acumulava e do alívio que produzia para a Previdência Social, uma vez que os 
fundos capitalizados eram muito mais vocacionados para a massa trabalhadora 
com capacidade de formação de poupança, podendo assim a Previdência Social 
ser um cobertor mais curto para os trabalhadores de menor renda. Esta proposta 
foi apresentada aos candidatos à Presidência da República à época. O candidato 
Lula assumiu o compromisso e, quando eleito, pôs em prática um profundo 
plano de recuperação do protagonismo de governo a serviço do fomento da 
previdência complementar fechada. O Ministério da Previdência Social liderou 
as iniciativas. A Secretaria da Previdência Complementar foi reestruturada e 
passou a ser a grande interlocutora nos âmbitos interno e externo do governo. 
São exemplos notórios deste bom tempo a implantação de um novo regime 
tributário6, sepultando de vez a voracidade da tributação e o estabelecimento 
da previdência associativa, grande veículo de integração profissional.

 • A previdência complementar do servidor público, implantada pelos Poderes 
Públicos Federais e alguns Estados7, após longo e acalorado debate, veio para 
ser instrumento da desejável universalização do regime nacional previdenciário. 
Fundamentada nos princípios das Leis Complementares n. 108 e 109, deu um 
importante passo adiante ao introduzir o mecanismo da inscrição automática, 
conforme disposto pela Lei n. 13.183/20158. Quantos participantes da velha 
guarda hoje agradecem àqueles que lhes ofereceram um plano fechado de pre-
vidência complementar – alguns até de forma “compulsória”. É verdade que 
hoje há alternativa da adesão automática, porém restrita às entidades da esfera 
federal, carecendo, pois, de ampliar para os estados e municípios.

Esta obra precisa ser ampliada para todos os Estados e Municípios, como defen-
dido pelo Dr. Jaime Mariz de Faria Júnior, ex-Secretário de Políticas de Previdência 
Complementar.

6  Lei n. 11.053, de 29/12/2004 – Dispõe sobre a tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário.

7  A Previdência Complementar do Servidor Público foi implantada, até dezembro de 2015, pelos estados do Espírito Santo, 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

8  Lei n. 13.183, de 04/11/2015 – Dentre outros, estabelece regra de inscrição no regime de previdência complementar dos 
servidores públicos.

Quadro 1 Conhecimento sobre os Regimes

Base: 303 (empresas) vs 122 (Sindicatos) – Fonte: Q28 (Matrix – rU por regime)

Q28. Para cada um dos regimes de previdência existentes no Brasil, por favor informe se o(a) Sr(a) conhece muito bem, conhece bem, conhece 
somente um pouco, apenas já ouviu falar ou nunca ouviu falar sobre o tipo de regime antes da realização desta pesquisa. escala: conhece muito bem; 
conhece bem; conhece somente um pouco; apenas já ouviu falar; nunca ouviu falar.

Sindicatos

empresas 21 41 30 6 2

12 30 40 14 3

Sindicatos

empresas 2 5 28 51 14

2 14 38 36 10

Sindicatos

empresas 9 36 34 15 6

4 16 42 34 4

Sindicatos

empresas 3 16 35 35 11

3 11 30 43 12

regime Geral
(funcionários setor privado)

regime Próprio
(para servidores públicos)

regime Complementar aberto
(operados por bancos e seguradoras)

regime Complementar Fechado
(fundos de pensão)

nunca ouviu falar

Já ouviu falar

Conhece um pouco

Conhece bem

Conhece muito bemGrau de conhecimento de cada regime



Devanir SilvaPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL48 49

Infelizmente, apesar dos avanços verificados, eles não continuaram na dimensão da 
grandeza e do potencial do regime complementar fechado. Passamos as atenções para o 
estoque e deixamos de focar o futuro. Neste prisma, o regime passou a ser o problema 
e não a solução.

ENTENDENDO O MOMENTO ATUAL

Notícias divulgadas frequentemente têm transmitido informações incorretas sobre nosso 
sistema, em assuntos como déficit, superávit e solvência. Para evitar essa visão assim 
distorcida, convém observar os seguintes pontos:

 • Os fundos de pensão pagam, em dia, benefícios a 736 mil pessoas, que montam 
anualmente mais de R$ 34 bilhões9.

 • Os fundos de pensão administram o futuro de seus participantes, o que significa 
que tanto as obrigações quanto os direitos são de longo prazo, com horizonte 
ao redor de 30 anos. Assim, é incorreto avaliar o sistema com métricas de curto 
prazo. Por isso, não é certo avaliar o resultado de um fundo de pensão, supera-
vitário ou deficitário, como se fosse resultado direto de gestão no curto prazo.

 • É necessário diferenciar sempre entre dois tipos de déficit: o conjuntural e o 
estrutural. O primeiro é passageiro e no momento afeta, de maneira geral, a 
todos os agentes econômicos, como consequência da situação econômica do 
país. Já o segundo precisa de medidas imediatas de equacionamento, como as 
que têm sido adotadas pela grande maioria de nossas entidades.

 • Entre os motivos de eventuais déficits dos fundos de pensão estão os ajustes de 
premissas atuariais realizados para dar segurança e solidez aos planos, vis-à-vis 
a mudanças de perfis de seus participantes. Exemplo dessas iniciativas é a ne-
cessidade de se adaptar as tábuas de mortalidade à elevação da idade média da 
população brasileira. Nos últimos 15 anos, somente este ajuste elevou em 25% 
as reservas para fazer frente aos benefícios contratados, como chama atenção o 
atuário Antônio Fernando Gazzoni. Ou seja, o superávit foi reduzido ou houve 
déficit neste mesmo percentual (Gráfico 7).

 • A solvência do sistema é elevada. De acordo com dados da OCDE e da Previc, 
em 2014 nosso índice de solvência foi de 107%, acima de países que contam 
com sistemas reconhecidamente sólidos como Canadá, Reino Unido e Estados 
Unidos. Já em 2015 a estimativa é que o indicador tenha sido em torno de 
91%, o que nos mantém em posição privilegiada no ranking global (Gráfico 8).

9  Consolidado Estatístico. Revista Fundos de Pensão, n. 402, jan./fev. 2016. 

Gráfico 7 Estratégias de Gestão – Custos 
da Longevidade
Impacto simulado do aumento da longevida-
de em um assistido com 60 anos de idade

nota: considerando-se taxa de juros fixa de 5% ao ano e tábuas 
masculinas.

Fonte: artigo “a atuação do estado na gestão da longevidade nos fundos 
de pensão”, publicado na newsletter GaMa de 04/08/2015.
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 • Os fundos de pensão brasileiros 
têm elevado padrão de governança, 
reconhecido internacionalmente 
por entidades do porte da OCDE. 
O marco inicial desse processo foi a 
Resolução CGPC n. 13/2004, em 
vigor há 12 anos. 

 • Ainda sobre a governança, podemos 
destacar, entre outros:
 • mapeamento de processos e con-

troles internos;
 • ferramentas sofisticadas de con-

trole de risco e de “casamento” 
entre ativos e passivos;

 • adoção do modelo de Supervisão 
Baseada em Riscos, consagrado 
internacionalmente;

 • existência de um sistema repres-
sivo (Decreto n. 4.942/2003), 
que responsabiliza os gestores na 
pessoa física;

 • habilitação e certificação de di-
rigentes e conselheiros.

Fonte: Previc (Brasil – 2014) e OCDe (1 – 2011; 2 – 2012 e 3 – 2013).

Gráfico 8 Solvência – Comparativo Internacional
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 • Os fundos de pensão registraram renta-
bilidade de 678,3% nos últimos 15 anos, 
resultado acima da meta atuarial de 548,6% 
no mesmo período (Gráfico 9). Eles são 
investidores vocacionados para o longo pra-
zo e vivem ciclos longos de acumulação de 
reserva. Como o passivo tem exigíveis que 
se encontram, em geral, em um horizonte 
distante de tempo, a atividade investidora 
das entidades caracteriza-se por um pro-
cesso de longa duração. Nunca é demais 
lembrar o que dizem os especialistas: nesse 
caso, é muito mais importante ver o filme 
inteiro, e não apenas a foto isolada. Tendo 
em vista esse quadro, os fundos de pensão 
não têm necessidade de vender apressada-
mente ativos, mesmo que com prejuízo, 
para fazer frente a compromissos urgentes. 
Enquanto não venderem o ativo conjun-
turalmente desvalorizado, as fundações 
devem considerar o suposto “prejuízo” 
apenas contabilmente.

 • Os ativos dos fundos de pensão tiveram 
crescimento de 8,1% em 10 anos, o que 
coloca o Brasil no 6o lugar do ranking in-
ternacional, que inclui países de tradição 
no sistema como Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá e Holanda10.

SOMOS MODELO PARA A 
COMUNIDADE INTERNACIONAL

A competência, o desprendimento e a capacida-
de técnica verificada por brilhantes profissionais 

10  OCDE e Abrapp (Consolidado Estatístico).Fonte: Consolidado estatístico abrapp.

Gráfico 9 Rentabilidade (2001 até 
novembro de 2015) 
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que compõem o sistema, aliados à disposição do diálogo das equipes da Previc e da 
SPPC11, possibilitaram a construção de normas avançadas e com alta qualidade técnica, 
em perfeita sintonia com as melhores práticas internacionais. Temos hoje instrumentos 
que permitem uma gestão focada no longo prazo, com rigor e atrelada ao perfil de cada 
plano de benefícios. Os desequilíbrios passam a ser corrigidos dentro de lógica sistêmi-
ca, exigindo os esforços necessários, mas no horizonte de tempo razoável, mitigando 
os efeitos conjunturais de uma economia em busca da estabilidade e do crescimento.

Sem dúvida, foi dado um grande passo e o nosso país ocupa posição de vanguarda 
neste caminho. Certamente, organismos internacionais como a OCDE12 e o Banco 
Mundial serão instados a propagar estes conceitos internacionalmente.

Como aumentar rapidamente a poupança de natureza previdenciária?
Como fazer para o Brasil poupar melhor?
O que ainda falta?

SEPARAR O ESTOQUE E O NOVO

O sistema concebido sob a ideologia dos anos 1950, tão bem retratado na obra 
Revolução Invisível de Peter Drucker, na década de 1970, cumpriu o seu papel, 
como lembrou Adacir Reis, em reunião da organização do 37o Congresso Brasileiro 
dos Fundos de Pensão. A ideia de complementaridade ao seguro social não é mais 
realidade e o mundo já reconhece essa verdade. A criatividade e o pensamento no 
fluxo devem orientar as nossas ações. O estoque é importante na medida em que 
o sistema precisa cumprir os compromissos de longo prazo, como vem fazendo. 
Disto não podemos nos afastar, pois está intimamente ligado com a credibilidade 
e imagem perante aqueles que representam a razão de existir do sistema, ou seja, 
os participantes e assistidos.

O nosso sistema está sob o dilema de crescer ou perpetuar-se como algo menor, 
com impacto social reduzido e, portanto, com escassa projeção de imagem na sociedade 
brasileira. Portanto, é preciso focar o fluxo, o novo, construir o futuro que almejamos.

Temos, portanto, uma agenda desafiante a cumprir de imediato. A sua base é agi-
lidade, espírito aberto para transformações, mudanças de comportamento e de práticas 
do nosso cotidiano, o que se resume em alterações no processo de gestão.

11  Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); Secretaria de Políticas de Previdência Comple-
mentar (SPPC).

12  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
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O mercado de trabalho já é outro. Muito além da situação econômica atual, verifi-
ca-se tendência de “pejotização”13, para os altos salários, aparentemente, motivada pelos 
empregadores, com objetivo de redução de encargos com folha de pagamento. Há cerca 
de 3,5 milhões de pessoas que não contribuem nem para a Previdência Social nem para a 
Previdência Complementar, segundo a última PNAD14. Independente deste movimento, 
a relação dos futuros “trabalhadores” com o trabalho será totalmente diferente da geração 
baby boomer15, que atualmente usufrui dos benefícios da previdência complementar.

A Previdência Social precisa ser um cobertor mais curto, para assim desempenhar 
um papel mais básico e deixar para os fundos de pensão espaço para exercer a comple-
mentariedade. Já a Previdência Complementar Fechada é modelo legitimado de sucesso 
na proteção social, porém não é assim visto e reconhecido. Por força de campanhas e 
investimentos em divulgação, a Previdência Complementar Aberta é mais conhecida, 
embora tenha objetivo financeiro e seus produtos estejam de fato estruturados como 
tal. Não cabe aqui a visão maniqueísta, mas é preciso avaliar em que ponto há com-
plementação de propósitos (talvez o mercado de compartilhamento de riscos possa ser 
um bom começo de aproximação). A Instrução Conjunta Susep/Previc de 2014 foi um 
primeiro passo, mas outros de igual relevância precisam vir.

A Previdência Complementar Fechada deve se apresentar como um projeto para o 
país – parte da solução e não do problema. Há necessidade imperiosa de o sistema ter 
clareza de propostas. Isto somente será viável com forte engajamento interno, pois só 
convencemos quando estamos convencidos.

Quem são os participantes do futuro?

 • É preciso conhecer e entender os 3,5 milhões de pessoas jurídicas.
 • Como se darão as relações de trabalho daqui a 30 anos?
 • Quais são os atributos “aspiracionais” que consistirão em vínculo para o futuro 

participante da previdência complementar?
 • A Previdência Complementar não é prioridade das pessoas – é condição humana.

Quais produtos atenderão patrocinadoras, instituidoras e participantes do futuro?

 • As empresas veem a Previdência Complementar hoje como custo e risco e acre-
ditam que, se tiverem de ampliar a cobertura, estarão cobrindo uma responsa-
bilidade que deveria ser do governo.

13  Como citado no Estudo “Previdência Complementar e Poupança Doméstica: Desafios Gêmeos”, Abrapp, 2015, pp.17 e 18: 
“Na verdade, como mostram novos estudos e que tomam por base informações fiscais (ver Afonso, 2014, ou Gobetti e Orair, 
2015, dentre outros), é cada vez maior a parcela de trabalhadores que passa a receber renda por outros meios que não o vínculo 
formal e com carteira assinada, ora como autônomos e microempreendedores, ora como proprietários de firmas individuais”.

14  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

15  Geração nascida no período entre 1946 e 1964, Pós-Segunda Guerra Mundial.

 • Especialmente em momentos de crise, vencer a barreira com benefícios intan-
gíveis é muito difícil.

 • Os trabalhadores de hoje não pleiteiam a previdência complementar.
 • Há que se criar alternativas ao vínculo empregatício e associativo.
 • Incentivo e simplicidade são palavras de ordem!

REVOLUCIONAR O SISTEMA

Revolucionar o sistema de gestão e de novo paradigma de Governança mostra-se preciso.
A autorregulação deve ser a chave mestra de integração entre a Sociedade Civil 

e o Poder Público. Através dela poderemos avançar em processos e metodologias que 
busquem a sustentabilidade sistêmica, aperfeiçoem a supervisão e racionalizem recur-
sos e energias. A autorregulação é uma conquista a ser alcançada para que o sistema se 
torne estável. Os fundos de pensão são instituições privadas, dotadas de alta capacidade 
técnica. A sua entidade associativa, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), em sintonia com o Sindicato Nacional das Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp) e o Instituto de Certificação 
dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS), alcançou o mais alto nível de excelência 
e está apta a assumir responsabilidades ainda maiores com o crescimento e o desenvol-
vimento técnico do sistema.

Os fundos de pensão, por sua importância e complexidade, são regulados por Lei 
Complementar que estabelece um conjunto vasto de normas destinadas a garantir-lhes 
solidez e boas práticas. Entretanto, o aperfeiçoamento é um processo dinâmico e cons-
tante. Por isso, preconizamos que a Abrapp, o Sindapp e o ICSS liderem, em conjunto 
com as suas associadas, a formulação de códigos de autorregulação que, a partir das 
normas já estabelecidas por Lei, prossiga acompanhando e solucionando as demandas 
de aperfeiçoamento inerentes ao dinamismo do ambiente em que o sistema atua.

PREVIC FORTE E ESTRUTURADA

Autorregulação, entretanto, não é soberania. Tal como se verifica em relação a outros 
setores, necessitamos de uma agência com poderes de supervisão e fiscalização, investida 
do status de órgão de Estado, não de governo. Seus dirigentes deverão ser titulares de 
mandatos e possuirão reconhecida capacidade técnica específica.

Um sistema forte exige órgão supervisor e fiscalizador estruturado e que transmita 
segurança e credibilidade. É fato que a partir da reformulação do arcabouço legal, com 
a edição da LC n. 109/2001, foi estabelecida a base para o fortalecimento deste órgão. 
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Na sequência, a prioridade de governo permitiu profunda reestruturação da Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC). Formou-se um pequeno (mas preparado) quadro de 
profissionais, até então carente. Seguiu-se uma ampla discussão sobre o próximo passo. 
Era preciso mais, pois a vocação e a grandeza da previdência complementar fechada 
exigia um órgão autônomo em todos os sentidos, uma verdadeira estrutura de Estado. 
A primeira tentativa, em 2005, foi frustrada em razão do cenário político à época. Tudo 
girava em torno do chamado “mensalão”. A Medida Provisória n. 233/2005, que criava 
a Previc, caiu por decurso de prazo no Senado, após ter sido aprovada por ampla maioria 
na Câmara dos Deputados. Somente em 2009, através da Lei n. 12.154, a autarquia 
sonhada tornou-se realidade, ainda que de forma incompleta. Faltou-lhe autonomia 
orçamentária e estabilidade de seus dirigentes. Esta obra precisa ser concluída.

SOLUÇÕES INOVADORAS

Soluções inovadoras exigem Tecnologia da Informação (TI) como provedora de negócios. 
Comunicação e Relacionamento são imprescindíveis e aqui, novamente, precisamos 
lançar mão de modernas ferramentas de comunicação que ultrapassem barreiras do 
desconhecimento e falta de cultura previdenciária. Ninguém ao se levantar no início do 
dia vai pensar: “hoje vou me filiar a uma entidade fechada de previdência complemen-
tar”. Como ensina Nilton Molina, um dos maiores especialistas do país em previdência 
complementar: “precisamos aprender a pescar no asfalto”. Alcançar este potencial parti-
cipante, levar a mensagem previdenciária de forma clara e simples, convencê-lo, trazê-lo 
e mantê-lo no sistema exige profissionalismo, determinação e uso dos mais avançados 
recursos tecnológicos de informação.

LONGEVIDADE: BOM DESAFIO

Os impactos sociais e econômicos da longevidade atingem os modelos previdenciários, 
sejam públicos ou privados. Isto é positivo. Felizmente, as pessoas estão vivendo mais e 
em melhores condições. As atualizações de estruturas e modelos precisam acompanhar 
este fenômeno. Isto é positivo. Algumas análises superficiais tratam o tema de forma 
simplista, classificando de “rombos” os desequilíbrios técnicos. Ora, o sistema é dinâ-
mico e conta com modernas normas, práticas e ferramentas a serviço da gestão baseada 
em riscos.

A visão internacional dos países que já enfrentam essa realidade necessita ser co-
nhecida e aprofundada. Assim, teremos condições de dimensionar estruturas e produtos 
dos fundos de pensão para lidar com este futuro cada vez mais presente no Brasil.

ATITUDE EMPREENDEDORA

A revitalização dos produtos da previdência complementar é uma alavanca indispen-
sável para o crescimento e para a própria manutenção do status quo. É preciso tornar o 
sistema mais atrativo para um mercado de trabalho que mudou substancialmente nas 
últimas décadas e continuará mudando, impulsionado pela contínua criação de novas 
necessidades e aspirações.

Necessitamos de criatividade para atrair multidões de jovens que ingressam no 
mercado de trabalho, para os quais a aposentadoria é uma perspectiva remota. Nossa 
atividade-fim continuará sendo o amparo na velhice, mas como instrumentos de adesão 
precisamos oferecer benefícios mais imediatos, mais presentes na vida cotidiana de cada 
trabalhador.

CONHECER O PARTICIPANTE

Algumas considerações devem ser feitas sobre o perfil dos potenciais participantes. A 
geração pós-guerra buscou segurança e as relações de trabalho eram longevas. Isto foi um 
fenômeno mundial. Ao final da geração baby boomer, mudanças de ciclos econômicos 
fizeram encurtar o relacionamento capital-trabalho e os filhos passaram a conviver com 
as demissões de seus pais. Estes jovens cresceram e desenvolveram a cultura de curtos 
laços trabalhistas, têm outra visão de compromisso com a empresa, alimentada por tra-
jetória mais curta. Diante disso, é preciso conhecer melhor estes potenciais participantes 
para montar os produtos previdenciários com capacidade de atraí-los para a previdência 
complementar fechada. Esta renovação é importante para gerar fluxo para formação de 
poupança, já que o sistema atingiu a sua maturidade e hoje é liquidamente pagador de 
benefícios. Estudar melhor o mercado – pessoas, empresas e representações de classes – é 
desafio para elaborar produtos previdenciários, atender, sensibilizar e fidelizar a massa de 
trabalhadores no sentido de optarem pela previdência complementar fechada.

ENTENDER AS NOVAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

Outro ponto fundamental diz respeito às mutações nas relações trabalhistas. Antiga-
mente havia o dilema do estatutário e do celetista. Os fundos de pensão foram criados 
como instrumentos de política de recursos humanos e viabilizaram o estado empresário 
brasileiro. Na sequência, as empresas privadas seguiram o mesmo caminho, principal-
mente as multinacionais, impulsionadas pelas bem-sucedidas experiências das matrizes 
que adotaram a previdência privada como ferramenta de gestão e remuneração indireta 
de pessoas há décadas, conforme mostra a experiência brasileira.
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Hoje o dilema é a extinção dos contratos de trabalho para muitos trabalhadores, que 
estão mudando para a personalidade de pessoas jurídicas e, dessa forma, aliviam os custos 
decorrentes de encargos sociais para as empresas. É uma realidade impressionante, como 
expõe o Professor José Roberto Afonso, da FGV: “segundo o PNAD, os trabalhadores 
do setor privado com carteira assinada representavam 39,2% da população ocupada no 
fim de 2013. No trimestre encerrado em novembro de 2015, a fatia caiu para 38,4%. 
No mesmo período, o trabalhador por conta própria avançou na participação de 23,2% 
para 24,5%. Ainda entre 2002 e 2014, houve um decréscimo de 18% dos empregados 
formais que receberam até 15 salários mínimos”.

SIMPLIFICAR

A elevada maturidade do nosso sistema, reconhecido pela OCDE como um dos mais 
modernos do mundo, precisa dar um passo adiante, revolucionar e se reinventar. 
Simplificar é a ordem geral. Esta abordagem cultural converge para o entendimento 
de opiniões e anseios de um mercado cada vez mais competitivo. Vencer a barreira do 
desconhecimento e da atitude pouco afeta a venda e a divulgação. O foco deve ser o 
fluxo futuro, para traduzir potencial em captação.

O Poder Público e a Sociedade Civil precisam de alinhamento e protagonismo para 
estabelecer o futuro que desejamos para as próximas décadas. Temos boa base legal, as 
LCs n. 108 e 109 são instrumentos em sintonia com as melhores práticas internacionais. 
O momento pede ações objetivas.

O modelo previdenciário brasileiro carece de revisão estrutural. O pilar da Previdên-
cia Social é fundamental é não pode se afastar do dever de Estado de oferecer proteção. 
Acontece que este cobertor não pode ser tão curto que não venha a proteger o trabalhador 
e nem tão longo que desafie o cenário de mutação demográfica que o Brasil experimenta. 
Por outro lado, a previdência complementar coletiva ou individual complementa este 
modelo e não pode ser relevada. Ela pode diminuir a pressão sobre o primeiro pilar e 
alavancar a desejável formação de poupança estável de longo prazo, tão necessária para os 
desafios de investimentos estruturantes. É preciso dotá-la de força e prioridade, cabendo 
rever conceitos. Estão aí para orientar práticas internacionais como a adesão obrigatória 
para os sistemas de capitalização ou a vinculação automática aos planos previdenciários.

Todas essas circunstâncias convidam a um exercício criativo sobre o que mais pode 
ser feito para que o sistema, adequadamente fomentado, cresça e atenda cada vez mais 
as diferentes demandas. Exemplo de uma saudável criatividade seria desenvolver novos 
produtos que, entre outras inovações, poderiam aliar a flexibilidade e a simplicidade à 
mais ampla abrangência dos planos “guarda-chuva”.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

A educação financeira e previdenciária das pessoas é com certeza outro ingrediente que 
não pode faltar a uma política de fomento da Previdência Complementar, até mesmo 
porque, conhecendo melhor as vantagens de contar com um fundo de pensão, os brasileiros 
se engajariam em muito maior número e com maior empenho na luta pela criação de 
novos planos e, alcançado o objetivo, aprenderiam a valorizá-los ainda mais. Para serem 
efetivos, no entanto, é essencial que tais programas educacionais se mostrem acessíveis 
às entidades e a seus participantes. E, não apenas isso, será imprescindível também que 
as empresas patrocinadoras sejam estimuladas a desenvolvê-los e implementá-los através 
de adequados incentivos fiscais.

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

A certificação deve ser vista como uma capacitação técnica continuada de dirigentes, 
conselheiros e do corpo funcional dos fundos de pensão. Não deve ser um limitador do 
ingresso por meio de eleição ou nomeação. A norma legal que dispõe sobre o assunto 
deve, portanto, compartilhar lugar com a autorregulação que, aliás, já vinha se desen-
volvendo por iniciativa da Abrapp, do Sindapp e do ICSS, atendendo a demanda dos 
dirigentes das entidades associadas.

O Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) já certi-
ficou até o momento aproximadamente 4.200 profissionais, em sua maioria dirigentes. 
Entretanto, constata-se que a maior procura pelo título não se deve ao cumprimento 
dos prazos estabelecidos pela norma, mas sim a uma mudança cultural que vai tomando 
o sistema. As pessoas estão imbuídas do espírito de buscar a certificação.

Desde a sua fundação, bem antes das normas do CMN, o ICSS já trabalhava junto 
com dois importantes parceiros – o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – no desenvolvimento de atividades 
educacionais.

Verifica-se, assim, que o nosso sistema, por meio de instituições próprias, e a motu 
proprio, já se ocupava com a educação e a compreendia como um processo continuado, 
no qual se inserem a certificação e, também, as recertificações em períodos determina-
dos, como parte do seu compromisso com o aperfeiçoamento contínuo dos processos 
da Previdência Complementar Fechada.

A contínua qualificação dos nossos gestores é indispensável para poderem cum-
prir cabalmente o seu dever fiduciário e garantir a tranquilidade dos participantes, 
assistidos e seus familiares. Os dirigentes e conselheiros têm plena ciência da sua 
responsabilidade fiduciária e sabem que, na complexidade do Brasil – um país ainda 



Devanir SilvaPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL58 59

em processo de amadurecimento político e institucional –, ela não será cumprida sem 
alta competência técnica. Dirigentes e conselheiros precisam estar aptos a responder 
aos desafios das mais variadas e surpreendentes conjunturas que se apresentam, não 
só a nós, mas a quantos, no país, são obrigados a pensar e a agir em uma perspectiva 
de longo prazo. Qualificação, assim, é o caminho, e ele já vinha sendo percorrido 
muito antes de qualquer exigência regulatória.

Outro passo adiante seria a certificação da governança das entidades, voltada para 
processos e metodologias. Esta certificação e gradação seriam estabelecidas por insti-
tuições certificadoras privadas. Teríamos então dado passo firme para distinguir níveis 
de governança e atrelar as normas legais a tais diferenças.

CAPACIDADE FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS 

A proatividade das entidades sugere capacidade de investimentos que hoje elas não 
possuem. Os fundos multipatrocinados cresceram suportados pelo apoio recebido de 
uma instituição financeira, que, via de regra, buscava a gestão de ativos. Uma simples 
campanha de adesão é um tormento para as entidades, limitadas por orçamentos aper-
tados e cumprimento de regras legais. No início, por força da imunidade tributária, 
temia-se que esta capacidade financeira viesse a se constituir obstáculo para o tratamento 
tributário dos fundos de pensão. Este tema foi superado pela Lei n. 11.053/2004. Os 
fundos de pensão precisam de autonomia financeira para investir em seu negócio. Não 
há espaço para amadorismo. A separação patrimonial dos planos e da entidade é passo 
fundamental neste sentido.

COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

Num tempo em que as pessoas em geral estão mais bem informadas sobre a realidade 
que as cerca e mais exigentes, tendo sua atenção disputada por diferentes mensagens e 
mídias, a comunicação precisa ser tratada como uma ferramenta estratégica nas mãos 
dos gestores dos planos, mostrando-se ao mesmo tempo atraente e eficaz. Os conteúdos 
comunicados precisam ser capazes de atingir distintos públicos, alcançando assim os 
diversos potenciais participantes.

O uso de modernas ferramentas de comunicação é mandatório. As plataformas de 
educação previdenciária precisam ser disseminadas.

Deve acontecer, parafraseando Marisa Santoro Bravi, uma respeitada especialista em 
relacionamento com o participante, a “‘ressignificação’ da previdência complementar”, 
atacando os seguintes pontos:

 • Inovar na Comunicação – as discussões são “velhas”. Há necessidade de se falar 
o mesmo de forma diferente.

 • Mudança de atitude interna e ampliação da nossa “voz”. Estamos falando “dentro 
dos nossos muros”.

 • Convicção de que somos parte da solução e não o problema.
 • Transformação da crença coletiva (como somos vistos pela sociedade geral).
 • Apresentação de proposta clara e concreta do que queremos.

RESPEITO AO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO

O máximo respeito ao contrato previdenciário é condição obviamente essencial quando 
se pensa em um ambiente favorável ao fomento do sistema, que com toda a certeza 
não crescerá se envolto em cenários de incerteza. Ninguém, sejam empregadores, seus 
empregados ou lideranças sindicais e associativas interessadas em instituir um plano, 
se sentirá encorajado a ir em frente a um quadro de insegurança jurídica. A simples 
possibilidade de benefícios não previstos no contrato serem reconhecidos mais tarde 
como direitos pela Justiça tem, não há dúvida, um efeito deletério, mesmo porque quem 
pagará a conta serão os patrocinadores e os próprios participantes remanescentes. Assim, 
a estabilidade e o respeito aos compromissos contratados precisam ser vigorosamente 
defendidos, com a ajuda inestimável dos órgãos de regulação e fiscalização.

EQUIDADE

Objetos diversos precisam receber tratamentos distintos, evitando-se a linearidade. O 
sistema é heterogêneo e tratar os diferentes de forma igual é algo que com certeza não 
ajuda. Há fundos multipatrocinados, há instituídos e distintas molduras de planos, 
sendo alguns de benefícios definidos (BD), outros de contribuição definida (CD), 
e há ainda os de contribuição variável (CV). As normas reguladoras devem respeitar 
tanta variedade, fazendo com que essa diversidade esteja refletida na governança, nos 
documentos legais, na planificação contábil, nas avaliações atuariais, nas despesas ad-
ministrativas e onde mais isso se fizer necessário. Há no mundo exemplos interessantes 
de como normas diferenciadas podem permitir aos fundos de pensão atender a nichos 
específicos do mercado.

INOVAÇÃO E FLEXIBILIDADE

A criatividade deve ser livre e nos levar a inovações como a adesão automática (seguida 
da permanência facultativa) e aos planos do tipo “Ciclo de Vida”. Estes últimos, comuns 
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nos EUA, vão automaticamente ajustando os investimentos à medida que o participante 
avança na idade, induzindo maiores aplicações em ativos de risco quando o associado é mais 
jovem e favorecendo comportamentos mais conservadores na fase mais madura da vida.

A flexibilidade dá maior liberdade para os participantes decidirem, é algo que vai 
ajudar o fomento e, portanto, deve ser buscada. Para estimular os associados a fazerem 
contribuições voluntárias, e fazê-lo num valor maior, estes deveriam estar livres para 
sacar a cifra desejada dentro dos montantes que verteram voluntariamente, caso sintam 
necessidade de assim procederem.

Há no mundo exemplos interessantes de como normas diferenciadas podem permitir 
aos fundos de pensão atender a nichos específicos do mercado. Por exemplo, nos Estados 
Unidos e Inglaterra existem “fundos setoriais” para abrigar trabalhadores de empresas 
de um mesmo setor da economia. Também existem planos com e sem permissão de 
resgate antecipado de contribuições, bem como com mecanismos de administração do 
resgate antecipado sem comprometer o equilíbrio atuarial dos fundos.

É inegável que o direcionamento de parte do valor da Taxa de Fiscalização e Con-
trole da Previdência Complementar (Tafic) para o fomento ajudaria o crescimento da 
previdência complementar fechada.

Reflexo do que acontece na economia e, consequentemente, com as empresas sub-
metidas a um maior nível de competição, os fundos de pensão patrocinados passam cada 
vez mais por situações de cisão, fusão e transferência de gerenciamento. Diante disso, 
o que cabe fazer é estabelecer regras e procedimentos que facilitem essas ocorrências 
e evitem os seus inconvenientes, pensando uma vez mais em proceder de modo que, 
facilitando os processos, se favoreça o fomento. Duas medidas contribuiriam para isso: 
simplificar a migração entre planos cujos regulamentos, por sua similaridade, dispensem 
ajustes; e regulamentar procedimentos e prazos relativos à portabilidade entre entidades 
fechadas e abertas.

REVISÃO DO MODELO TRIBUTÁRIO COM FOCO  
NO OLHAR PREVIDENCIÁRIO

O modelo de tributação dos fundos de pensão brasileiros é um dos mais avançados 
do mundo, mas ainda cabem aprimoramentos. Entre as medidas de aperfeiçoamento 
defendemos que o participante possa optar a posteriori, no momento em que vai co-
meçar a fazer gozo do benefício, e não ao ingressar no plano, como se exige hoje, entre 
os regimes regressivo e progressivo de tributação do Imposto de Renda. Outra medida 
que pode incentivar a adesão de participantes é a flexibilização da tabela regressiva de 
Imposto de Renda praticada, estimulando a permanência no plano.

Podemos apontar a seguinte agenda tributária focada no fomento da previdência 
complementar fechada:

 • Opção pelo regime de tributação regressiva previsto no artigo 1o da Lei n. 
11.053/2004 – ao final, na fase de concessão do benefício.

 • Ampliação do nível de regressividade até atingir a alíquota zero, após 15 anos 
de formação de poupança previdenciária.

 • Dedutibilidade das contribuições efetuadas pela pessoa física optante do modelo 
simplificado aos planos de benefícios de caráter previdenciário.

 • Dedutibilidade das contribuições efetuadas pela pessoa jurídica nos planos de 
benefícios constituídos por instituidor.

 • Previsão expressa para contribuições correspondentes à participação nos lucros 
e resultados.

 • Dedução das contribuições para empregados e dirigentes da pessoa jurídica 
tributada pelo lucro presumido.

 • Aplicação do saldo de FGTS em planos de previdência complementar.

 • Tratamento tributário para planos voltados para a saúde por meio de previdência 
complementar.

 • Dedutibilidade de contribuições de patrocinadora para cobertura de déficits em 
plano de previdência complementar.

ATIVIDADE INVESTIDORA E DESONERAÇÃO

O cenário que nos impõe mudanças decorre da nova realidade econômica na qual o 
país ingressa e que não é diferente daquela onde prosperaram os maiores sistemas de 
previdência complementar do mundo.

Será preciso, por meio de mudanças na gestão, estruturar as políticas de investi-
mento de maneira que explorem da melhor forma essa nova realidade, extraindo dela os 
melhores resultados. Eventuais adversidades que impactem os planos seriam desastrosas 
para o futuro do sistema. A rentabilidade versus riscos exige acuidade, sensatez, equilíbrio 
e conhecimento, tal como percorrer um cabo sobre um cânion.

Precisaremos obter uma ampla desoneração das atividades das entidades, 
pressionadas constantemente por custos decorrentes do arcabouço legal – que não 
distingue as diferenças –, e das práticas da supervisão e da fiscalização que reputa-
mos essenciais para a obtenção dos resultados. Internamente também precisamos 
desonerar os nossos processos. A redução da rentabilidade nominal pressiona por 
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diminuição de custos operacionais. É essencial refletir sobre todos esses fatores que 
exigem otimização dos processos de gestão. O sistema precisa direcionar-se para 
uma gestão moderna embasada em três pilares: Confiança, Atitude Empreendedora 
e Visão Coletiva.

Há muitas outras formas de se desonerar. Uma delas é trabalhar com informações 
objetivas, seguindo o princípio da eficiência. Outra maneira é preservar os ganhos obtidos 
com a gestão e a governança, em cumprimento a outro princípio, o da igualdade no 
sentido de se exigir dos fundos que sigam procedimentos ao invés de fornecer informa-
ções. Uma terceira forma de se economizar, que também recomendamos, é reavaliarmos 
o leque de informações, com foco na maior eficiência e retorno.

O andamento dos processos na Previc pode ser da maior valia nessa busca da de-
soneração. Temos, nesse sentido, duas propostas a fazer:

 • buscar os esclarecimentos antes da apresentação de exigências; e
 • estabelecer um canal para esclarecimento das dúvidas.

A contribuição do processo fiscalizatório para a desoneração pode vir sob a forma da 
simplificação do processo, através de simples medidas, como evitar múltiplas diligências 
e novas solicitações de informações já anteriormente fornecidas ou disponíveis na Previc. 
Seria de grande ajuda também reduzir o tempo de resposta às consultas formuladas.

O esforço para desonerar as entidades poderia tomar a forma também de ações 
voltadas para a inclusão digital do maior número de participantes, que estariam assim 
em condições de serem contatados da forma menos onerosa.

COMPARTILHAMENTO DE RISCOS

Apesar do mercado de compartilhamento de riscos ser muito difundido nos países da 
OCDE, mostra-se ainda bastante incipiente no Brasil. É preciso ir a fundo para ave-
riguar as causas dessa fragilidade, se são os custos eventualmente mais onerosos ou se, 
porventura, a falta de um maior interesse por parte das seguradoras. De toda forma, 
precisaremos conhecer a resposta, uma vez que os produtos daí derivados ajudariam 
a transferir riscos importantes. Tal terceirização muito provavelmente se revelaria um 
instrumento interessante em favor do fomento do sistema.

No contexto de longo prazo, os fundos de pensão devem se apresentar como solução 
para as pessoas e para as instituições. Por tudo que representam e já mostraram, podem 
contribuir para as decisões que envolvem ações de interesse do sistema e do país. Assim, 
o Brasil contará com maior qualidade de poupança.
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FINANCEIRO E ATUARIAL A SÉRIO

I. A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998: UMA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

Constata-se que o Sistema de Previdência Social no Brasil e a própria relação do Estado 
com a sociedade sofreram, nos últimos anos, uma verdadeira revolução científica.

Contra a ideia preconcebida de que as instituições humanas evoluem linear-
mente, a História mostra que os avanços, por regra, não se desenrolam dessa forma. 
As instituições e o próprio conhecimento avançam por meio de grandes saltos, que, 
no mais das vezes, não decorrem de uma evolução contínua do status quo vigente, 
mas sim de uma ruptura – muitas vezes dramática (ou tida por dramática) – com a 
situação vigente1.

É possível afirmar que a reforma empreendida pela Emenda Constitucional n. 20, 
de 15 de dezembro de 1998 (EC 20/1998), foi uma revolução científica, pois promoveu 
uma profunda ruptura com o quadro constitucional até então vigente no que diz respeito 
ao sistema previdenciário de nosso país. Houve a inserção de dois novos paradigmas. 
O primeiro deles foi de natureza central para todo o sistema: a imposição de regimes 
previdenciais com a aferição de seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, pois antes 

1  As seguintes palavras são de Thomas Kuhn: “Se a ciência é a reunião de fatos, teorias e métodos reunidos nos textos atuais, 
então os cientistas são homens que, com ou sem sucesso, empenharam-se em contribuir com um ou outro elemento para essa 
constelação específica. O desenvolvimento torna-se o processo gradativo através do qual esses itens foram adicionados, isoladamente 
ou em combinação, ao estoque sempre crescente que constitui o conhecimento e a técnica científicos. E a História da Ciência 
torna-se a disciplina que registra tanto esses aumentos sucessivos como os obstáculos que inibiram sua acumulação [...]. Cada 
vez mais, alguns deles suspeitam de que esses simplesmente não são os tipos de questões a serem levantadas. Talvez a ciência não 
se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais. [...] A ciência normal, atividade na qual a maioria dos 
cientistas emprega inevitavelmente quase todo seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como 
é o mundo. Grande parte do sucesso de empreendimento deriva da disposição da comunidade para defender esse pressuposto � 
com custos consideráveis, se necessário. Por exemplo, a ciência normal frequentemente suprime novidades fundamentais, porque 
estas subvertem necessariamente seus compromissos básicos. Não obstante, na medida em que esses compromissos retêm um 
elemento de arbitrariedade, a própria natureza da pesquisa normal assegura que a novidade não será suprimida por muito tempo 
[...]. E quando isto ocorre – isto é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem 
a tradição existente da prática científica – então começam as investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão 
a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. Neste ensaio, são denominados de revoluções 
científicas os episódios extraordinários nos quais ocorre essa alteração de compromissos profissionais. As revoluções científicas 
são os complementos desintegradores da tradição à qual a atividade da ciência normal está ligada” (KUHN, Thomas. A estrutura 
das revoluções científicas. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005, pp. 19 e segs.).
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(por incrível que pareça agora) não se tinha essa dimensão em termos de norte jurídico 
essencial. O segundo foi a introdução, em nossa Constituição, do Regime Privado de 
Previdência Complementar. Ou seja, a previdência privada que, até aquele momento, 
não possuía tratamento normativo condizente com a sua importância econômica e social 
passou a tê-lo, de acordo com a nova dicção do artigo 202 da Constituição de 1988. 
Confira-se o caput do dispositivo:

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.

O Regime Privado de Previdência – que chamaremos também pela sua denomi-
nação mais corriqueira: Regime de Previdência Complementar –, segundo a sua nova 
disposição constitucional, apresenta algumas características próprias que merecem 
destaque2 para este trabalho.

A previdência privada, diferentemente do que ocorre com o Regime Geral de Pre-
vidência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social, é de filiação facultativa. 
Daí a conclusão de que o regime privado de previdência possui um caráter nitidamente 
contratual, na medida em que, aqui, a relação jurídica se estabelece por meio do acordo 
de vontades entre o participante e a respectiva entidade responsável pela administração 
do plano de benefícios. De forma mais precisa, há uma natureza contratual de Direito 
Civil, como sedimentado em nossa Corte Suprema.3

De outro lado, o Regime Complementar tem como base a “constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado”. Dito de outro modo, todo aquele 
que contrata um plano de previdência privada tem o direito de receber o benefício 
contratado, obrigação que será cumprida pela utilização de reservas que deverão 
estar constituídas ao tempo do início dos pagamentos. É a positivação do chamado 
Princípio do Equilíbrio Econômico-financeiro e Atuarial para os planos comple-
mentares de previdência.

2  Um dos autores do presente trabalho teve a oportunidade de desenvolver o tema em: RODRIGUES, Flávio Martins. 
Previdência Complementar: Conceitos e elementos jurídicos fundamentais. Revista da Previdência, n. 03, outubro de 2005, 
pp. 1-34.

3  Confira-se o Voto da Ministra Relatora Ellen Gracie Northfleet no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453:
Assim, entendo que compete à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação tra-
balhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá 
natureza cível, não trabalhista.

O ponto será retomado adiante, mas é importante deixar vincado que o referido 
Princípio é a referência jurídica central deste regime previdenciário, devendo todas as 
normas incidentes ser interpretadas à luz da exegese que lhe dê a melhor eficácia, per-
mitindo sua atualização frente a circunstâncias cambiantes ao longo do tempo.

Embora os contornos centrais tenham sido pautados constitucionalmente, a dis-
ciplina do novo regime não se esgotou com o artigo 202 da Constituição Federal. O 
Constituinte Reformador, prevendo a necessidade de regras mais pormenorizadas a 
tratar do novo sistema, indicou a integração normativa ao legislador complementar.

A disciplina infraconstitucional foi trazida pelas Leis Complementares n. 109 e 
108, de 29 de maio de 2001 (LC 109/2001 e LC 108/2001), que completam 15 anos. 
Ainda que não tenhamos a sua maioridade civil, as normas complementares à Carta 
Federal estão bastante maduras, podendo ser aferidas, com um ar cobiçoso, como se 
fazia às debutantes de outrora.

II. A TUTELA DO ESTADO NAS NORMAS COMPLEMENTARES À CONSTITUIÇÃO

A LC 109/2001 normatizou o regime de previdência complementar incorporando, 
como não poderia deixar de ser, os aludidos princípios estabelecidos na Constituição. 
Por sua vez, a LC 108/2001 trata da relação dos entes da Administração Pública, direta 
e indireta, com suas respectivas entidades de previdência complementar fechada, tem 
a dimensão de normatizar os maiores planos de benefícios e os novos planos ofertados 
para os servidores titulares de cargos efetivos.4

O artigo 1o da LC 109/2001 dispõe que:

Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado 
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é faculta-
tivo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos 
do caput do artigo 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei 
Complementar.

Apesar de se instituir um Regime Privado, isso não resultou num afastamento 
total do Poder Público. Cabia a este, além da responsabilidade de gerir o Regime 
Geral, a incumbência de garantir a higidez do sistema privado, segundo as diretrizes 
fixadas pelo artigo 3o da LC 109/2001. Caberia, então, à Administração Pública 

4  A Funpresp, destinada aos servidores públicos federais e instituída pela Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, a SP-Prev-
com, destinada aos servidores públicos do Estado de São Paulo e instituída pela Lei n. 14.653 de 22 de dezembro de 2011, e o 
RJ-Prev, destinado aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e instituído pela Lei n. 6.243, de 21 de maio de 2012, 
são exemplos pioneiros de planos ofertados a servidores públicos.
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Federal, dentre outras competências: (i) formular a política geral da previdência 
complementar; (ii) disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas pela 
Lei Complementar; (iii) determinar padrões mínimos de segurança econômico-fi-
nanceira, de maneira a garantir a solvência e equilíbrio dos planos e das entidades; 
(iv) assegurar aos participantes o exercício do direito à informação relativamente à 
gestão dos respectivos planos; (v) fiscalizar as entidades de previdência complementar; 
e (vi) proteger os interesses da comunidade (participantes e assistidos). Esta última 
competência traz o elemento central a tutelar e, de certa forma, comando capaz de 
englobar todos os demais.

O Regime Geral de Previdência Social caracteriza-se como um serviço público, 
decorrendo o traço da filiação obrigatória, bem como da gestão estatal. No caso do 
Regime Complementar, em razão de seu caráter contratual e privado, ele se caracteriza 
por ser uma atividade econômica em sentido estrito – para nos valermos da classificação 
clássica de Eros Roberto Grau5 – ou, ao menos, uma atividade não cometida exclusi-
vamente ao Estado, ou seja, atividade que a Constituição não determinou ao Estado 
que prestasse diretamente.

Neste sentido, o Professor Doutor Daniel Pulino expressa com peculiar clareza, em 
seu primoroso escrito sobre a natureza jurídico-constitucional da previdência comple-
mentar, a existência de uma dicotomia jurídico/finalística na atuação dos particulares 
afeitos à atividade previdenciária:

Aqui neste campo as entidades previdenciárias (privadas) atuam como agentes 
econômicos – já que oferecem prestações de cobertura previdenciária em caráter 
complementar à do Estado – no campo de titularidade que vimos ser próprio dos 
sujeitos particulares e, nesta medida, sem atuarem, juridicamente, em nome e por 
conta do Estado – ainda que num certo sentido, finalístico apenas, com este colabo-
rem na melhoria da proteção social de parte dos trabalhadores brasileiros e de seus 
familiares, visando incrementá-la, aperfeiçoá-la (mas sem jamais se sobrepor à linha 
de atuação pública), na busca de bem-estar e justiça sociais.6

Mas isso não significa que ao Estado não caiba qualquer tipo de papel no que diz 
respeito ao regime privado de previdência. Especialmente por conta da fundamentabili-

5  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

6  PULINO, Daniel. Previdência Complementar: Natureza Jurídico Constitucional e seu desenvolvimento pelas entidades fechadas. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011.

dade dos direitos atrelados ao Regime de Previdência Complementar7, não se toleraria, 
sob pena de desnaturar a Constituição, um absenteísmo estatal.

Neste diapasão, concretizando a vontade do constituinte, a LC 109/2001 atribui 
funções de alta relevância à autoridade pública federal, cabendo a esta, inclusive, zelar pela 
solvência e equilíbrio das entidades de previdência complementar e dos planos de benefícios.

Esse papel do Estado não é estranho, nem heterodoxo, possuindo assento consti-
tucional. Temos em mente o artigo 174 da Constituição de 1988:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Desse modo, a Constituição atribui ao Poder Público o papel de atuar, no que diz 
respeito à atividade econômica, por meio da normatização e regulação8.

Portanto, a série de atividades cometidas à autoridade pública pela LC 109/2001, 
relativamente às entidades de previdência complementar, não discrepa da previsão cons-
titucional no que toca à atuação do Estado frente à atividade econômica como um todo.

7  Neste sentido, já tivemos oportunidade de indicar o seguinte: “No caso em apreço, estaria a previdência, tanto a pública 
como a complementar privada, abrangida pelos direitos fundamentais de segunda geração, pois que consiste em direito social 
devido aos trabalhadores e seus dependentes. Não restam dúvidas de que o acolhimento previdenciário é uma decorrência obri-
gatória do primado do trabalho. Aqueles que dependem do seu desempenho laborativo, para manter a si e a seus dependentes, 
somente podem possuir bem-estar mínimo se existente forma de acolhimento, quando não mais puder haver condições pessoais 
para o trabalho, seja pelo decurso da idade, seja em caso de invalidez ou de seu falecimento, para fazer constar os três principais 
eventos envolvidos. O que se pretende são meios garantidores de uma vida digna aos destinatários destes direitos.
Naturalmente, o Constituinte de 1988, sensível à matéria, acolhe em seu texto os direitos fundamentais de segundo grau, ora 
objeto de nossas indagações. Veja-se que fez constar que ‘a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo 
o bem-estar e a justiça social’ (art. 193, dispositivo geral do Título VIII da Constituição Federal, que trata da Ordem Social). Este 
título traz em si a Seguridade Social (Capítulo II), que se integraria por ações na área da saúde, da previdência social (pública e 
privada complementar) e da assistência social.
[...]
A previdência complementar, analisada no contexto socioeconômico brasileiro, se revela estritamente necessária. É notória e 
não pode ser olvidada a insuficiência da previdência básica prestada pelo Estado.” RODRIGUES, Flávio Martins. Uma releitura 
da Imunidade Tributária das Entidades Fechadas de Previdência Complementar à Luz da Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, v. XII, Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003, pp. 287-290.

8  Leonardo Vizeu Figueiredo fala a respeito que: “A transferência das funções de utilidade pública do setor público para o 
privado, ampliando o leque de atuação deste, com os fenômenos da publicização (o chamado setor público não-estatal) e da 
privatização, resultou, para o Estado, em poderes crescentes de regulação, de fiscalização e de planejamento da atividade eco-
nômica. A retirada do Estado da prestação direta de tais atividades não significou uma redução do intervencionismo, mas uma 
mudança de parâmetros no foco estatal. Isto porque, tais alterações fizeram com que o Poder Público ficasse mais atento ao 
cumprimento da missão fiscalizatória, por meio de entes desprovidos de subordinação, com autonomia perante as ingerências 
políticas, com funções técnicas delimitadas, para que a prestação de serviços essenciais à população não ficasse submetida apenas 
à decisão das empresas privadas, mas fosse realizada de acordo com o cumprimento de regras previamente delimitadas pelo Poder 
Público. Tal função é, atualmente, desenvolvida pelos diversos entes reguladores de mercados econômicos e setores de relevante 
interesse coletivo, bem como pelas autoridades antitruste que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a saber, 
a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), a Secretaria de Defesa Econômica (SDE) e o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE)”. (FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. A evolução da ordem econômica no direito constitucional 
brasileiro e o papel das agências reguladoras. Revista Virtual da AGU, ano VII, n. 66 [s.d.], pp. 1-23).
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Por um lado, o Estado normatiza, isto é, expede normas que visam fixar a moldura 
jurídica dos vários fenômenos relacionados ao Regime de Previdência Complementar de 
acordo com os objetivos gerais de interesse público (ou, ao menos, de interesse coletivo).

De outro lado, e isso nos toca mais diretamente aqui, o Estado regula o funcionamento 
do regime complementar, atuando no sentido de efetivar o previsto no art. 3o da LC 109/2001.

Sobre o tema, deve-se ter em mente que a regulação não se confunde com a tradicional 
regulamentação. De forma precisa, não é o caso sequer de uma relação gênero-espécie. 
Não se deve compreender a regulação como sendo uma espécie de regulamentação.

A regulamentação é competência inerente ao desempenho do mister do Chefe do 
Poder Executivo, pois a Constituição lhe comete esse poder para o fim de promover a 
fiel execução das leis9.

Desse modo, regulamentação e regulação não se misturam. A primeira é um de-
senvolvimento, uma explicitação dos comandos previstos em lei formal. A segunda, por 
sua vez, é um mecanismo de atuação do Poder Público na compatibilização ótima das 
forças de mercado com o interesse público10. Trata-se, não mais, de uma regulamenta-
ção pesada, fortemente interventiva, na qual a Administração Pública dita modelos de 
conduta, parâmetros de atuação, controla e fiscaliza de maneira cerrada e, em caso de 
descumprimento, pune os faltosos. 

Com a regulação, busca-se uma atuação harmônica da autoridade pública e dos 
agentes econômicos, no intuito de que estes possam atuar com a maior liberdade possí-
vel, desenvolvendo todas as suas potencialidades, mas sem perder o objetivo último da 
promoção do interesse público ou do interesse coletivo. É o caso de uma intervenção 
de modo a permitir a superação das chamadas falhas de mercado. Pretende-se, não o 
manietamento das forças econômicas, mas o seu completo desenvolvimento em con-

9  “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[…]
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;”. A respeito, 
o Ministro Eros Roberto Grau afirmou o seguinte por ocasião do julgamento da ADI 3.394 (em 02/04/2007): “Em texto de 
doutrina anotei o seguinte: ‘[o]s regulamentos de execução decorrem de atribuição explícita do exercício de função normativa ao 
Executivo (Constituição, art. 84, IV). O Executivo está autorizado a expedi-los em relação a todas as leis (independentemente 
de inserção, nelas, de disposição que autorize emanação deles). Seu conteúdo será o desenvolvimento da lei, com a dedução dos 
comandos nela virtualmente abrigados. A eles se aplica, sem ressalvas, o entendimento que prevalece em nossa doutrina a respeito 
dos regulamentos em geral. Note-se, contudo, que as limitações que daí decorrem alcançam exclusivamente os regulamentos de 
execução, não os ‘delegados’ e os autônomos. Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente (art. 84, IV), determinadas 
leis conferem ao Executivo autorização para a expedição de regulamento tendo em vista sua fiel execução; essa autorização apenas 
não será rebarbativa se, mais do que autorização, impuser ao Executivo o dever de regulamentar.’”

10  João Marcelo dos Santos salienta que “a regulação não se limita à produção de um ato ou a um conjunto de atos, mas 
sim a um processo, cujas características e dinâmica depende de cada ordenamento jurídico e de cada realidade específica. Por 
outro lado, em um sentido amplo, significa mais do que produzir normas, mas intervir no exercício de determinada atividade 
econômica ou mercado. E não é toda norma, legal ou infralegal, que pode ser classificada como regulação. DOS SANTOS, João 
Marcelo Máximo. Visão Jurídica da Autorregulação. Revista de Previdência, n. 2, p. 146, 2005.

sonância com os objetivos superiores do desenvolvimento e da Justiça Social (art. 3o, 
da Constituição Federal).

A respeito, afirma Marcos Juruena Villela Souto (amigo querido, que nos deixou 
tão cedo):

[c]om o esgotamento do modelo público de financiamento das necessidades sociais, 
as relações de supremacia nem sempre são suficientes para atração de capitais priva-
dos que complementem ou substituam os cada vez mais escassos recursos públicos 
disponíveis para os diversos setores de atuação confiados ao Estado.

Além disso, a consensualidade abre mais espaços de parceria e de complementarie-
dade entre a sociedade e seus instrumentos políticos, demandando ordenamentos 
apropriados. As políticas tornam-se, assim, mais efetivas, posto que decorrentes do 
acordo de vontades e do compromisso livremente assumido – e não imposto.

[…]

Mister se faz explicitar que a transição de uma economia calcada em forte presença 
do Estado, com monopólios econômicos e serviços públicos, não se faz de uma hora 
para a outra; a transição para a introdução da competição, onde ela não existe, com 
vistas ao livre mercado, é gradual, sob pena de se consolidar posições dominantes, 
criando barreiras à entrada ou à permanência no mercado. Aí o papel da regulação 
de um determinado setor definido como relevante no plano do desenvolvimento 
econômico.

Por meio da regulação vai se procurar, inicialmente, substituir o mercado, por meio 
de escolhas públicas, (tomando a competição como um parâmetro virtual ou me-
diante a comparação com outros sistemas em que segmentos em desenvolvimento 
já estejam operando em regime competitivo). À medida que se vai criando um 
mercado, a regulação vai assumir o papel de promotora da competição, prevenindo 
concentrações pela via da desverticalização de atividades e do livre acesso aos dutos 
e redes para, num último estágio, se reduzir gradualmente a intervenção regulatória 
pela via da desregulação.11

Nessa mesma linha de considerações, Paulo Otero fala em “substituição dos clássicos 
instrumentos de coação e de comando (ordens e proibições)”. Coloca que se mostra 
preferível “uma metodologia informal, flexível, própria de modelos de ação jurídico-
-privados ou empresariais”12.

11  SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 2-3.

12  OTERO, Paulo. Manual de direito administrativo. Lisboa: Almedina, 2013, p. 288. Na sequência, o professor português chega 
a falar na adoção de “modelos de ação jurídico-privados ou empresariais, transformando-se o contrato em veículo privilegiado 
de exercício da atividade administrativa, vivendo-se um ‘ambiente contratual’, falando-se até em “administração contratual”.
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A regulação mostra-se, mais do que isso, uma necessidade na atuação da Admi-
nistração Pública. A intervenção tradicional, fundada na atuação prévia do legislador e 
na regulamentação pelo chefe do Poder Executivo, não tem condições de acompanhar 
a crescente complexidade e volatilidade das relações econômicas, sobretudo quando 
pensamos em evolução não linear como inicialmente referimos. O dinamismo dos se-
tores mais avançados que, não obstante, demandam a atuação do Poder Público, tornou 
inviável o modelo tradicional.

A solução encontrada nos Estados Unidos e nos países da Comunidade Europeia 
– e transplantada para o Brasil na década de 90 do século passado – foi a abertura de 
espaços legislativos para a atuação de órgãos técnicos, despolitizados e independentes. 
A partir dessas características, essas novas estruturas seriam capazes de atuar na har-
monização dos conflitos de mercado de modo eficiente. Por conseguinte, não se pode 
falar de regulação sem ao mesmo tempo falar de deslegalização e do surgimento das 
chamadas agências reguladoras13.

No caso específico do Regime de Previdência Complementar, tem-se notado, nos 
últimos anos, a evolução da estrutura administrativa responsável por cumprir as deter-
minações do artigo 3o da LC 109/2001.

O quadro normativo mais importante até então, em se tratando dos regimes privados, 
era aquele estabelecido pela Lei n. 6.435/1974. Além das competências normativas próprias 
do Ministério da Previdência Social, o que se tinha, antes da reforma do sistema previdenciá-
rio brasileiro, era, do ponto de vista normativo, o Conselho de Previdência Complementar 
(CPC) – depois, Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) – e, do ponto 
de vista executivo, a Secretaria de Previdência Complementar (SPC)14.

Essa estrutura respondia à lógica tradicional da intervenção do Estado na atividade 
econômica: uma intervenção fundada na atuação de órgão diretamente subordinado 

13  Roberto Mizuki Dias dos Santos discorre, a respeito da deslegalização, que: “O desempenho da função reguladora encontra 
estreito relacionamento com o fenômeno da deslegalização, uma vez que, para o exercício daquela, é necessário que ocorra pre-
viamente a situação jurídica na qual o legislador transfere do âmbito da lei formal para o domínio dos normativos infralegais a 
disciplina de determinadas matérias. E esta necessidade surgiu justamente por causa da natureza extremamente técnica e complexa 
das normas que regulam as atividades setoriais. Tornou-se imperioso deslegalizar determinados assuntos para que regulamentos 
infralegais pudessem discipliná-los com a eficiência e rapidez exigidas hoje em dia. De fato, é difícil imaginar parlamentares 
disciplinando homologação de telefones móveis ou o reajuste das tarifas de longa distância” (DOS SANTOS, Roberto Mizuki 
Dias. Deslegalização e a função reguladora da administração pública. Constituição, Economia e Desenvolvimento 1, n. 1, 2009).

14  Ambos órgãos criados pelo Decreto n. 81.240/1978. Segundo Ricardo Pena, “[a] previdência complementar no Brasil surgiu, 
de forma regulamentar, com a lei n. 6.435, de 1977, em consonância com a experiência norte-americana do Employee Retirement 
Income Security Act (ERISA), na necessidade de regulamentação dos montepios, da canalização da poupança previdenciária ao 
desenvolvimento do mercado de capitais no País e partir do 2o Programa Nacional de Desenvolvimento e no funcionamento de 
algumas entidades de previdência privada ligadas ao setor estatal”. (Cf. PENA, Ricardo. Previdência Complementar no Brasil: 
história, evolução e desafios. Revista Fundos de Pensão, ano XXVII, n. 340, Abrapp/ICSS/Sindapp, 2008, pp. 13-15.

à Presidência da República (o Ministério da Previdência Social). Em virtude desse 
modelo organizacional, unipessoal e sujeito às inevitáveis injunções políticas naturais, 
havia menor espaço para a profissionalização e desempenho com base em critérios 
estritamente técnicos. O quadro desenhado era o de uma típica “intervenção pesada”, 
na qual o Estado, apesar de não exercer diretamente a atividade, a regulamentava de 
maneira quase exaustiva, exercendo, de maneira unilateral, o seu Poder de Polícia15.

Punha-se ênfase num controle retrospectivo, à luz de normas que engessavam a 
liberdade de atuação dos gestores das entidades de previdência complementar, punindo 
aqueles que se afastavam de um desenho previamente definido, insensível às modifica-
ções havidas no entorno.

Mas, como mencionado anteriormente, a Previdência Social no Brasil sofreu uma 
verdadeira revolução científica, procurando adequar-se às melhores e mais modernas 
práticas adotadas pelos países mais avançados, o que se deu numa vertente institucional 
e também numa vertente que diz respeito à própria espécie de regulação praticada.

Na vertente institucional, destaca-se a previsão, por meio da LC 109/2001, de 
uma nova estrutura de regulação e fiscalização. Essa previsão está contida no artigo 5o 
da Lei Complementar:

Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades 
das entidades de previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos 
regulador e fiscalizador, conforme disposto em lei, observado o disposto no inciso 
VI do artigo 84 da Constituição Federal.

(grifou-se)

15  Diogo de Figueiredo Moreira Neto compara, a esse respeito, as experiências americana e europeia (este último, o modelo 
seguido pelo Brasil): “Foram períodos em que o questionamento sobre a efetividade do postulado liberal clássico da suficiência 
da autorregulação espontânea dos mercados, ante os desafios políticos e econômicos do mundo moderno, acabou por lançar os 
Estados Unidos da América à vanguarda das soluções de economia política, adotando renovadas técnicas regulatórias, que já lhes 
eram familiares, e, aproveitando toda a sua secular tradição anglo-saxônica com a autorregulação e com entes reguladores setoriais, 
logrou proteger a sua economia e as dos aliados, vencendo os desafios bélicos com um mínimo de intervenção no mercado, graças 
a essa inovativa espécie de intervenção econômica leve da regulação. Com efeito, a instituição de uma nova geração desses entes, 
especialmente voltados à disciplina de setores críticos específicos do mercado, permitiu àquele País graduar e minimizar, durante 
a Segunda Guerra Mundial, as intervenções reclamadas para assegurar o bom funcionamento de sua indústria e de seu comércio, 
superando, assim, o difícil e incerto período das grandes conflagrações com um mínimo de exceções aos postulados liberais, assentados 
em suas tradições políticas. Mas, enquanto os Estados Unidos respondiam à crise criando agências administrativas independentes 
do poder político, dando início à prática do que a doutrina viria posteriormente denominar de intervenções econômicas leves, 
predominantemente voltadas ao interesse do mercado (light intervention), distintamente, os países europeus, na linha de ideologias 
estatizantes de todos os matizes, que dominaram o cenário político de quase todo o século XX, e que haviam produzido os dois 
modelos de Estado interventivos dominantes, o Estado do Bem-Estar Social e os Estados Socialistas, preferiram criar agências exe-
cutivas dependentes do poder político para desempenharem diretamente essas atividades econômicas consideradas críticas, optando, 
desse modo, pelas intervenções radicais, via de regra justificadas pelo pervasivo conceito de segurança nacional, então hegemônico 
no panorama político mundial.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A regulação sob a perspectiva da nova hermenêutica. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (Redae), no 12, Instituto Brasileiro de Direito Público, 2008.
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A LC 109/2001 previu, portanto, a existência de um órgão regulador que fosse 
dotado dos mesmos atributos das agências reguladoras. Era necessário garantir “[a] 
estrutura institucional adequada para fazer face a essas responsabilidades”, o que certa-
mente produziria “os ganhos sociais de se ter um regime privado de previdência mais 
ampliado, com diferentes formas de acesso e mais integrado ao sistema de previdência”16.

Em um primeiro momento, estas funções foram cometidas ao existente Conselho 
de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e à Secretaria de Previdência Com-
plementar (SPC)17, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social.

Ao contrário do que parece, isso não implicou engessamento ou atuação pautada 
numa interpretação retrospectiva18 dessa estrutura administrativa. A partir de uma 
conjunção fortuita de pessoas qualificadas e bem-intencionadas, o CGPC e a SPC 
buscaram adaptar-se ao novo quadro legal da previdência privada, instituído pela LC 
109/2001, especialmente com o objetivo de atender as diretrizes do artigo 3o e, por 
exemplo, regular os novos institutos previstos no artigo 14 desta lei complementar, 
dentre outros temas.

Ricardo Pena, scholar e ex-Secretário de Previdência Complementar, menciona que 
a primeira medida tomada no sentido de adaptar a estrutura administrativa ao novo 
quadro normativo foi a alteração da composição do órgão regulador, o CGPC:

[a]pesar da modernização do arcabouço legal, muitos dispositivos restaram penden-
tes de regulamentação, para terem viabilizada a sua aplicação aos casos concretos. 
Como o objetivo de adequar a estrutura de governança do órgão normatizador, no 
que concerne à participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados 
e do Governo nos órgãos colegiados, foi alterado, sob a vigência da LC 109/2001, a 
estrutura e o nome do órgão colegiado, que passou a ser denominado Conselho de 
Gestão da Previdência Complementar (CGPC).

16  PENA, Ricardo. Fundos de Pensão no Brasil: evolução recente e perspectivas. Brasil, Ministério da Previdência Social e Desafios. 
Disponível em  <http://www.previc.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes /artigos/2009/fundos-de-pensao-no-brasil-evolu-
cao-recente-e-perspectivas.pdf>.

17 “Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o artigo 5o desta Lei Complementar, as funções do órgão regulador e 
do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), relativamente 
às entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades abertas”.

18  Modalidade de interpretação, descrita pelo eminente professor José Carlos Barbosa Moreira “pela qual se procura interpretar 
o texto novo de maneira a que ele não inove nada, mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o antigo. Põe-se ênfase 
nas semelhanças, corre-se um véu sobre as diferenças e conclui-se que, à luz daquelas, e a despeito destas, a disciplina da matéria, 
afinal de contas, mudou pouco, se é que na verdade mudou. É um tipo de interpretação em que o olhar do intérprete dirige-se 
antes ao passado que ao presente, e a imagem que ele capta é menos a representação da realidade que uma sombra fantasmagó-
rica”. Apud BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 
transformadora. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 71.

O CGPC é órgão integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social e 

composto por representantes do Governo, dos patrocinadores e instituidores, das 

entidades fechadas de previdência complementar e dos participantes e assistidos. O 

CGPC é o órgão responsável pela regulação das atividades das entidades fechadas de 

previdência complementar, funcionando ainda como instância recursal das penali-

dades aplicadas pelo órgão fiscalizador em primeiro grau19.

Outro resultado de destaque foi a edição da Resolução CGPC n. 13/2004, que 
“estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a 
serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs)”.

É interessante notar o descompasso entre o arranjo institucional e o desenvolvimento 
– paulatino, mas seguro – do novo arcabouço jurídico inaugurado pela EC 20/1998 e 
pela LC 109/2001. Esta preconizava a criação de uma estrutura administrativa de tipo 
regulatória, buscando aproveitar a então recente experiência das agências reguladoras 
no Direito Brasileiro, de forma a potencializar a aplicação dos novos institutos e das 
diretrizes da previdência privada.

Ainda assim, a despeito de, naquele momento, o Regime de Previdência Com-
plementar ainda não contar com uma agência reguladora própria (que, no Direito 
Público brasileiro, foram introduzidas sob a espécie de autarquias especiais), fato é que 
os órgãos então existentes (e seus titulares), quando da publicação da LC n. 109/2001, 
dedicaram-se com afinco ao objetivo de regular – no sentido técnico da expressão – as 
novas demandas advindas a partir do artigo 202 da Constituição Federal e das leis 
complementares. 

Essa estrutura, ainda muito próxima daquela criada pela Lei n. 6.435/1974, mostrou 
ser capaz, apesar de todas as dificuldades e limitações de ordem material, de efetivar grande 
parte das mudanças preconizadas pela LC 109/2001. Menciona a respeito Ricardo Pena 
que “[o] esforço empreendido pelo CGPC para regulamentar as Leis Complementares 
n. 109 e 108, de 29 de maior de 2001, demonstra o comprometimento dos membros 
do Conselho com o bom funcionamento da previdência e a bem-sucedida experiência 
da gestão quadripartite da regulação da previdência complementar, com participação e 
controle social, a que se refere o artigo 194, VII, da Constituição Federal” 20.

19 PENA, Ricardo. Fundos de Pensão no Brasil: evolução recente e perspectivas. Brasil, Ministério da Previdência Social e Desafios. 
Disponível em <http://www.previc.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/artigos/2009/fundos-de-pensao-no-brasil-evolu-
cao-recente-e-perspectivas.pdf>, acessado 7 de março de 2016.

20 Idem.
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Do mesmo modo, ainda segundo o referido autor:

[o] resultado da regulamentação do CGPC não revela, contudo, a relevância do 
trabalho empreendido pela Secretaria de Previdência Complementar, para dar o 
suporte necessário ao bom funcionamento daquele órgão. Coordenar os debates, 
desenvolver doutrina sobre a previdência, produzir informações sobre a constituição, 
funcionamento e fiscalização dos planos e das EFPCs constituem todas tarefas im-
prescindíveis para a boa regulação e que são desempenhadas pelo órgão fiscalizador. 
Sendo assim, quanto mais bem estruturado estiver o órgão fiscalizador, certamente 
maior a qualidade das normas e, consequentemente, maior a estabilidade das regras 
e perenidade de entendimento.

A formal mudança institucional foi implementada somente em 2009 com a 
edição da Lei n. 12.154/2009, que criou a Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc). Deve-se apontar, como registro histórico, que a Medida 
Provisória n. 233, de 30/12/2004, criava a Previc e instituía o CNPC como órgão 
regulador. Em meio ao forte embate político, essa Medida Provisória não foi convertida 
em lei pelo decurso do prazo, quando em tramitação no Senado Federal, perdendo a 
sua eficácia. Embora esse fato tenha sido um duro revés para os agentes atuantes na 
Previdência Complementar, o plano foi retomado com a apresentação de Projeto de 
Lei, aprovado em 2009.

A Lei n. 12.154/2009 consolidou um ente estatal expressamente definido como 
uma “autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e 
patrimônio próprio”, sendo-lhe atribuídas as atividades de “fiscalização e de supervisão 
das atividades das entidades de previdência complementar e de execução das políticas 
para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previ-
dência complementar (…)”. Ou seja, trata-se de uma agência reguladora, que não possui 
atribuição propriamente normativa, ao menos no não sentido de definir políticas para o 
setor. A Previc possui as funções de fiscalização e supervisão das entidades fechadas, bem 
como de executar as políticas definidas para o Regime de Previdência Complementar. 
Ainda resta a necessidade de previsão de mandatos com prazos fixos e garantias para os 
dirigentes, mas é forçoso concluir que muito se fez até agora.

Além disso, a Lei n. 12.154/2009 substitui o CGPC pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC), nos seguintes termos:

Art. 13. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão da estrutura bá-
sica do Ministério da Previdência Social, passa a denominar-se Conselho Nacional de 
Previdência Complementar, que exercerá a função de órgão regulador do regime de pre-
vidência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar.

(grifou-se)

O CNPC, por conseguinte, assume a função do CGPC, passando a ser o órgão 
incumbido de regular o Regime de Previdência Complementar. Deve-se observar que o 
órgão regulador passa, por força de disposição legal, a possuir representação da sociedade 
civil21, conforme contido no artigo 14 da lei de 2009, confira-se:

Art. 14. O Conselho Nacional de Previdência Complementar contará com 8 (oito) inte-
grantes, com direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, sendo: 
I – 5 (cinco) representantes do poder público; e
II – 3 (três) indicados, respectivamente: 
a) pelas entidades fechadas de previdência complementar;
b) pelos patrocinadores e instituidores; e
c) pelos participantes e assistidos. 
(grifou-se)

Desse modo, desde 2009, a previdência complementar passou a contar com 
uma estrutura mais moderna e condizente com as melhores práticas de tutela estatal. 
Ao invés de uma secretaria ligada a um Ministério, conta-se agora com uma agência 
reguladora com características de independência que, com receita e quadros próprios, 
poderá cumprir de forma mais adequada a grave tarefa de fiscalizar e supervisionar o 
funcionamento das entidades fechadas e seus planos de benefícios. De outro lado, há 
um colegiado, cuja lei determina seja integrado pela sociedade civil, com capacidade 
regulatória em alinhamento com as melhores práticas internacionais.

Modificava-se também a concepção de normatização, que não mais se confunde 
com regulamentação. Tem-se aqui um formato mais alinhado com a função integra-
tiva do Estado contemporâneo, compreendendo a concretização do segundo vetor da 
revolução científica experimentada pela previdência social. Na vertente normativa, a 
regulamentação, antes focada em averiguações de conformidade, cede espaço a uma 
regulação mais flexível, apta a adaptar-se às mudanças no entorno do Regime de Pre-
vidência Complementar Fechado. O que implica, em última instância, dotar a gestão 
dos contratos previdenciários de capacidade de resiliência 22.

III. A REGULAÇÃO A PARTIR DA SUPERVISÃO BASEADA EM RISCOS

Mesmo antes da edição da Lei n. 12.154/2009, já havia um consenso de que o mo-
delo tradicional de normatização e fiscalização não era consistente para o Regime de 

21  No passado, tanto o CPC quanto o CGPC possuíam representação da sociedade civil, contudo sem um compromisso legal 
e assertivo como se dá após 2009.

22  A relação entre regulação e resiliência contratual, especialmente em contratos de longo prazo foi explorada em: ARAÚJO, 
Thiago Cardoso; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Previsibilidade ou resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em 
contratos administrativos. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, v. 1, 2014, pp. 311-333. 
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Previdência Complementar (bom exemplo foi a edição da antes referida Resolução 
CGPC 13/2004). O Princípio do Equilíbrio Econômico-financeiro e Atuarial traz uma 
dimensão material e de longo prazo incompatível com os modelos formalísticos e com 
o olhar retrospectivo.

Assim, os executores das políticas públicas, mesmo antes de 2009 e de forma bastante 
corajosa, já aplicavam o modelo de supervisão baseada em risco, que foi “positivada” a 
partir da Recomendação do CGPC n. 2, de 27/04/2009. Essa norma “dispõe sobre a 
adoção da Supervisão Baseada em Risco (SBR) no âmbito da Secretaria de Previdência 
Complementar em relação à supervisão das entidades fechadas de previdência comple-
mentar e dos planos de benefícios por elas administrados”.

Adotava-se, então, um modelo de regulação e supervisão amparado nesse conceito 
realmente efetivo para o Regime de Previdência Complementar.

Essa nova metodologia de atuação do órgão regulador e fiscalizador tem por obje-
tivo promover, em linhas gerais, uma verdadeira mudança de mentalidade dos diversos 
agentes envolvidos. A supervisão de conformidade foca em condutas passadas a partir 
da aferição do cumprimento de normas e regras. Já a supervisão baseada em riscos cen-
tra esforços na detecção de vulnerabilidades que podem colocar em xeque o equilíbrio 
econômico-financeiro e atuarial da entidade e, sobretudo, do plano de benefícios.

É necessário retomar as consequências trazidas pela constitucionalização do Princípio 
Referido. Com a Emenda Constitucional n. 20/1998, desloca-se o foco do ordenamento 
jurídico setorial do fluxo de curto prazo das obrigações previdenciárias, que visava à 
necessidade imediata de recursos. Retira-se a ênfase do aspecto meramente financeiro, tal 
como se via do artigo 158, § 1o da Constituição de 1967, que falava apenas em “fonte 
de custeio total” para os regimes previdenciários.

Mesmo a Lei n. 6.435/1977 não era firme o suficiente. O seu artigo 3o, inciso II, 
estabelecia que um dos objetivos estatais era “determinar padrões mínimos adequados de 
segurança econômico-financeira, para preservação da liquidez e da solvência dos planos 
de benefícios, isoladamente, e da entidade de previdência privada, em seu conjunto”, 
sem lhe deixar clara a dimensão futura, aferida atuarialmente.

O artigo 45 da lei de 1977 admitia que, “no caso das reservas técnicas relativas a 
benefícios a conceder [...], que os fundos de garantia sejam mantidos em níveis não infe-
riores a 70% (setenta por cento) das correspondentes necessidades, se as patrocinadoras 
das entidades assumirem o compromisso de manter, em seus respectivos patrimônios, 
parcelas equivalentes às insuficiências observadas, de modo que sua cobertura possa, em 
qualquer época, ser realizada” (grifou-se). Dito de outra forma, 30% das reservas para 
garantir o benefício contratado (para usar as palavras do art. 202, caput da Constitui-
ção) poderiam estar no caixa da empresa patrocinadora e não no plano de benefícios.

A LC 109/2001 inovou neste aspecto central, ao determinar que “as reservas téc-
nicas, 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” (art. 18, § 3o) (grifou-se).

Portanto, a partir do Texto Constitucional, a previdência complementar deve, im-
positivamente, ser lastreada na relação contratual sinalagmática “benefício x reservas”. 
Por tal razão, as EFPCs devem constituir fundos, reservas e provisões, estruturando 
atuarialmente os seus planos de benefícios com base em premissas técnicas, de modo a 
ajustá-los adequadamente aos seus compromissos previdenciários. 

A EC 20/1998 inaugurou uma nova estrutura jurídica – uma vez que os compo-
nentes técnicos não jurídicos permanecem os mesmos – para os regimes de previdência 
no Brasil. No caso do Regime Complementar Fechado, os órgãos de regulação do setor, 
o CNPC e a Previc, adotaram a nova metodologia de atuação fundada na Supervisão 
Baseada em Risco, que traz, consigo, ínsita a mutabilidade na atuação desses órgãos, 
como condição de adaptabilidade à conjuntura, preservando os benefícios contratados23. 

A supervisão baseada em riscos é técnica adotada intencionalmente, sendo preco-
nizada pelo International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). Em seu IOPS 
Principles of Private Pension Supervision, a referida organização afirma, com relação à 
supervisão baseada em riscos, que:

[d]e modo a usar seus recursos eficientemente, as autoridades regulatórias devem adotar 

a abordagem baseada no risco, além de adequados mecanismos de avaliação de risco24.

 (tradução nossa)

23  No setor bancário, novas práticas de gestão foram introduzidas pelos chamados “Acordos da Basileia”: “o Novo Acordo de 
Basileia (2004), mais conhecido como Basiléia II, resulta da longa trajetória de construção de um sistema de regulação bancária, 
e em particular representa o desdobramento do Acordo de Basiléia I (119988). De forma geral, podemos dizer que Basiléia II 
apresenta uma grande evolução no sentido de adequar os requisitos mínimos de capital dos bancos aos riscos realmente incorridos 
pelas instituições, ao conferir maior grau de precisão no cômputo desses riscos. Em particular, o acordo deu liberdade para os 
bancos gerarem seus próprios modelos de cálculo de risco, adequando-os às particularidades de suas operações, seguindo apenas 
alguns princípios básicos de cálculo prudencial dos riscos assumidos. Ao reconhecer a crescente complexidade das operações 
bancárias e dar liberdade para a geração de modelos próprios, o Comitê de Basiléia pretendeu estabelecer critérios prudenciais 
de gestão de riscos, que fossem efetivamente adotados pelas principais instituições financeiras do mundo. É importante destacar 
que Basiléia II é um guia de melhores práticas, de aplicação não compulsória. Cada país deve decidir, através de suas autoridades 
competentes, quais pontos irá sancionar, incluindo em seu arcabouço regulatório, e em que velocidade isso será feito”. GARCIA, 
Márcio Gomes Pinto; GIAMBIAGI, Fabio. Risco e regulação. Elsevier, 2010, p. 30-31.

24  IOPS Principles of Private Pension Supervision (IOPS, novembro de 2010), http://www.iopsweb.org/principlesandguide-
lines/IOPS-principles-private-pension-supervision.pdf.
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Num outro paper da aludida organização, Fiona Stewart expõe o que seja a super-
visão baseada em riscos (risk-based supervision):

[a]ntes de olhar para os países e sua experiência em mais detalhes, vale dizer breve-
mente o que se entende por “supervisão baseada em risco” para os fundos de pensão. A 
supervisão de planos de pensão envolve monitorar as atividades dos fundos de pensão 
para garantir que eles permaneçam dentro dos requisitos do quadro regulamentar 
de pensão, a fim de assegurar a proteção dos membros e beneficiários. Atividades de 
supervisão têm uma determinada amplitude ou variação dependendo do ambiente 
regulatório e legal, das escolhas políticas e de uma variedade de outros fatores.

A supervisão baseada em riscos tenta ajustar o alcance e a intensidade da supervisão 
de acordo com o nível de risco a que os fundos de pensão individuais, de acordo com 
avaliações, geram (em relação a cada um dos membros e beneficiários do fundo de 
pensão e também para o próprio fundo de pensão). Isto é visto como uma abordagem 
mais “sofisticada” do que o compliance baseado em supervisão de conformidade, onde 
todos os fundos de pensão (ou mesmo instituições financeiras em geral) são tratados 
da mesma forma. A abordagem baseada no risco permite que recursos de supervisão 
escassos possam ser orientados para os fundos de pensão, que são vistos como sendo 
de maior risco, e permite às autoridades de supervisão tomarem uma postura mais 
proativa, a tentativa para evitar problemas potenciais antes que elas ocorram (em 
oposição a um “reativo” compliance). A definição ampla da supervisão baseada em 
riscos incluiria toda a arquitetura de gestão de riscos, incluindo a regulação com 
base em riscos e procedimentos de supervisão baseados em riscos. Uma definição mais 
restrita considera apenas a supervisão na arquitetura global de gestão de riscos. Tal 
abordagem baseada no risco para a supervisão de fundos de pensão é apoiada pelos 
Principles of Private Pension Supervision da IOPS25.

(nossos grifos) (tradução nossa)

Portanto, diante da necessidade de se garantir a solvabilidade das EFPCs, não ape-
nas no curto prazo, mas no longo e longuíssimo prazo, a supervisão baseada em riscos 
torna-se um instrumento de fundamental importância. Isso porque, diferentemente 
do que ocorre com a supervisão de conformidade, que tem um caráter passivo, reativo 
e que “tem como foco mais perceptível os fatos presentes e passados”26, a supervisão 

25  STEWART, Fiona. Experiences and challenges with the introduction of risk-based supervision for pension funds. Available 
at SSRN 1813759, 2007, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1813759. 

26  PENA, Ricardo; GALAZZI, Geraldo. A supervisão baseada em riscos na previdência complementar no Brasil: estágio 
atual e perspectivas. In GALAZZI, Geraldo. Gestão de Riscos – Manual de Boas Práticas. São Paulo: Abrapp/ICSS/Sindapp, 
2008, pp. 157-73.

baseada em riscos é proativa, tendo “nos eventos futuros o seu foco principal, ou seja, 
aqueles aspectos das atividades do regulado sujeitos a maiores riscos”27.

Mais do que isso, a supervisão baseada em riscos, além de discernir aqueles fun-
dos de pensão e planos de benefícios mais sujeitos a riscos, que, portanto, merecerão 
uma atenção maior da autoridade supervisora, possui uma visão sistêmica do mercado. 
Esse modelo também leva em conta os riscos que não dizem respeito a essa ou aquela 
entidade de previdência, mas ao sistema como um todo, aferindo como cada entidade 
lida com esses riscos. Curiosamente, esses riscos se entrelaçam ou são acometidos por 
variáveis que os neutralizam.

Em participação na Conferência Bianual da International Pension & Employee Be-
nefits Lawyers Association (IPEBLA), realizada 2011 em Berlim, tivemos a oportunidade 
de ouvir um interessante relato de representante do órgão de supervisão dos fundos 
de pensão da Bélgica. A partir da crise econômica mundial iniciada em 2008, esse 
órgão fez uma pesquisa, cuja hipótese era de que os planos com mesmos portfólios de 
investimentos teriam tido semelhantes perdas. Contudo, foi constatado que portfólios 
semelhantes geraram resultados bem diferentes, o que determinou o aprofundamento 
de estudo. O resultado final apontou o seguinte fato: fundos de pensão com melhores 
processos de investimento tiveram menores perdas, ainda que com portfólios seme-
lhantes. A razão apontada foi que os ativos semelhantes – o exemplo dado pela speaker 
foram ações de siderúrgicas – que tinham experimentado melhor processo de seleção 
(companhias siderúrgicas com fundamentos econômicos mais consistentes), geraram 
menores perdas de valor diante da mesma crise mundial. Ou seja, o trabalho prévio 
interno e melhor qualificado de algumas entidades gerou menos perdas, i.e., manteve 
os planos com menores probabilidades de desequilíbrios.

Há um estudo bastante interessante de Eliane Aleixo Lustosa e André Gustavo 
Morandi da Silva denominado “Gerenciamento de riscos em fundos de pensão no 
Brasil: diretrizes, políticas e estratégias”28, cujos autores sintetizam o seu trabalho da 
seguinte forma:

Este artigo discute o gerenciamento de riscos nos investimentos de fundos de pensão, 
tendo como balizamento o entendimento de que, além da abordagem mais difun-
dida, referente à mitigação dos chamados riscos de mercado, ênfase especial deve ser 
dada ao monitoramento dos riscos operacionais. Nessa perspectiva, a adoção de boas 

27  Idem.

28  LUSTOSA, Eliane Aleixo; DA SILVA, André Gustavo Morandi. Gerenciamento de riscos em fundos de pensão no Brasil: 
diretrizes, políticas e estratégias. In DUARTE JR. Antonio M.; VARGA, Gyorgy. Gestão de Riscos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Financial Consultoria, 2003.
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práticas de governança corporativa – como transparência, equidade e accountability –, 
aplicadas à gestão dos investimentos, complementadas por instrumentos de controle 
adequados, constitui importante ferramenta. Entre as demais dimensões do geren-
ciamento de riscos no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPCs), cabe especial atenção ao risco de descasamento entre ativos e passivos, 
que pode ser mitigado por meio do uso instrumental Asset-Liability Management 
(ALM), notadamente por permitir maior conhecimento do perfil do passivo e de suas 
principais variáveis determinantes. Por fim, tendo em vista o perfil de investidores 
institucionais de longo prazo, apresentamos uma breve apreciação dos principais 
riscos envolvidos – e respectivos mecanismos de mitigação – em investimentos em 
private equity e financiamento de projetos (project finance), ressaltando as diferenças 
entre riscos corporativos e riscos de projeto.

A regulação passou, a partir dessa premissa fundada nas bases teóricas da supervisão 
baseada em risco, a irradiar-se para a gestão baseada em risco. Neste caso, a ação do 
Estado supervisor e fiscal determina que o administrado se inclua no mesmo processo 
de gestão de risco.

Esse caminho determinou, como referido anteriormente, a edição da Resolução 
CGPC n. 13/2004, que determina, em seu artigo 1o, que

[a]s entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs) devem adotar princí-
pios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos adequados ao porte, 
complexidade e riscos inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo 
a assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

O artigo 12 dessa Resolução, mais específico, possui a seguinte dicção:

Art. 12. Todos os riscos que possam comprometer a realização dos objetivos da EFPC 
devem ser continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados.

Outro marco relevante da regulação baseada em risco de parte do CNPC foi a edição 
da Resolução n. 11, de 13/05/2013, que trata da “retirada de patrocínio no âmbito do 
regime de previdência complementar”. O tema da resilição do contrato previdenciário 
sempre suscitou grandes e difíceis discussões. O conceito central da nova regulação 
foi de alocar na própria entidade a avaliação dos riscos inerentes a esse procedimento 
tão “traumático” em diversas providências prévias no âmbito da própria entidade de 
previdência fechada e proposição de soluções para a manutenção de composição previ-
denciária, mesmo que em outro plano instituído.

Já na linha de que a Supervisão Baseada em Risco determina a Gestão Baseada 
em Risco, o colegiado regulador editou a Resolução CNPC n. 19, de 30/03/2015, que 
determina um processo de qualificação dos agentes internos da EFPC, estabelecendo 

“processos de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas 
de previdência complementar”. Como atestou a representação da supervisão belga na 
Conferência da IPEBLA, a gestão interna deve ser capacitada para aferir riscos e es-
truturar processos eficientes de sua mitigação, com consequências materiais efetivas de 
maiores ganhos ou, em ambientes de crise, de menores perdas. 

Nessa linha de atuação, a Previc passou a editar cartilha de “melhores práticas” 
dirigida às EFPCs com expressa menção à supervisão e gestão baseada em riscos:

Guia de Melhores Práticas em Fundos de Pensão

[o] principal papel do órgão supervisor é assegurar que a gestão dos fundos de pensão 
garanta os direitos dos participantes como o pagamento dos benefícios conforme 
contratado […].

A forma de supervisão da Previc dependerá, portanto, dos riscos incorridos e da 
qualidade do gerenciamento desses riscos realizados pela EFPC. […]

A apresentação deste Guia está diretamente relacionada e alinhada com as diretrizes 
da Supervisão Baseada em Risco (SBR), metodologia que, gradualmente, está sendo 
implementada pela autarquia. A SBR, adotada com sucesso em muitos países, altera a 
condição de trabalho dos supervisores e modifica a maneira das entidades interagirem 
com as equipes de fiscalização. Além disso, a Supervisão Baseada em Risco incentiva 
uma forte e importante mudança de cultura na rotina de trabalho, de gestão e de 
acompanhamento por parte dos supervisores e supervisionados, que agregam esforços 
para defender e garantir o patrimônio previdenciário dos participantes e assistidos 
do sistema de previdência complementar. [...]

A SBR verifica a exposição a riscos e os controles sobre eles exercidos, atua de forma 
prudencial sobre as origens dos riscos e induz uma gestão proativa das entidades. 
A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários 
futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do sistema de previdência 
complementar fechado e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabi-
lidade e a solidez do sistema.

Esse novo quadro coloca, como não poderia deixar de ser, novos desafios para todos 
os agentes envolvidos do Regime de Previdência Complementar. Os órgãos reguladores 
tendem, cada vez menos, a se satisfazer com o simples compliance baseado no cum-
primento de normas e preenchimento de formulários. Mais do que nunca os gestores 
dos fundos de pensão precisam adotar metodologias em seus processos decisórios no 
sentido de levar em conta os riscos envolvidos. Riscos estes que, de um lado, podem 
representar perigo para a solvabilidade dos planos, mas, de outro, podem descortinar 
novas oportunidades de investimento e crescimento seguro.
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Não é o caso de se falar aqui que o gestor deve agir com a prudência e cautela do 
bom administrador. O conceito do “bom administrador” transmite, num certo sentido, 
a ideia de uma atuação passiva, reativa, num contexto social de estabilidade, no qual as 
regras possuem alto nível de sedimentação. As flutuações e rápidas mudanças do mundo 
atual não estavam presentes na vetusta figura do bom administrador – o bonus pater 
familias do direito romano. Como dito, dada a atual instabilidade econômico-social, 
busca-se a figura do direito americano que evoluiu do prudent man para o prudent expert 
person (agora, inclusive, sem o viés sexista), que traz a dimensão técnica de sua atuação.

Em síntese, o desafio imposto à regulação é sua adaptação à sociedade do risco na 
qual vivemos. Como anota Ulrich Beck:

[e]stamos, portanto, não mais preocupados com o emprego da natureza como útil, 
ou com a liberação à humanidade de restrições tradicionais, mas também e, essen-
cialmente, com os problemas resultantes do desenvolvimento técnico-econômico. A 
modernização torna-se reflexiva; ela está se tornando o seu próprio tema. Questões do 
desenvolvimento e emprego de tecnologias (nos reinos da natureza, da sociedade e da 
personalidade) estão sendo eclipsadas por questões de “gestão” política e econômica 
dos riscos de tecnologias efetiva ou potencialmente utilizados – descobrir, administrar, 
reconhecer, evitar ou ocultar tais riscos com relação a horizontes de relevância de uma 
definição específica. A promessa de segurança cresce com os riscos e a destruição e deve 
ser reafirmada repetidas vezes a um público atento e crítico através de intervenções 
cosméticas ou reais no desenvolvimento técnico-econômico29.

Os agentes envolvidos – reguladores, supervisores e gestores – devem, portanto, atuar 
no sentido de ter em conta todos os riscos envolvidos na atuação das entidades fechadas, 
seja no sentido de minimizá-los, seja no de aproveitar oportunidades de melhoria.

Não existem dúvidas de que, a partir do marco instalado com a EC 20/1998, o 
fenômeno previdência, em especial o Regime de Previdência Complementar Fechado 
mudou de patamar no Brasil. Há oportunidades de melhoria, como sempre. Há visões 
ultrapassadas que se apresentam de tempos em tempos, mas a resultante é positiva. A 
partir de uma visão comparativa com padrões estrangeiros, que temos tido a oportunidade 
de desenvolver30, podemos afirmar que nosso país tem demonstrado uma capacidade 
intensa de estar acompanhando a vanguarda da regulação.

Como menciona John Ashcroft, ao referir-se à antiga mentalidade da autoridade 
supervisora dos fundos de pensão na Grã-Bretanha:

29  BECK, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. Thousand Oaks, 1992, pp.19-20.

30  Destacamos nossa colaboração à 3. ed. do livro A Comprative Survey of Pension Funds, editado pela International Pension 
and Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA).

[n]o desenrolar da crise, a agência de supervisão não dava a devida importância aos riscos 
que de fato poderiam vir a ameaçar o pagamento dos benefícios aos participantes. Ao 
invés disso, dedicava quase todos os seus esforços à garantia da confecção dos relatórios 
anuais, ao pagamento das contribuições e ao cumprimento de regras detalhadas31.

Por meio do trabalho dedicado dos membros do CNPC e da grande maioria dos 
dirigentes da Previc, a previdência privada brasileira caminhou, de forma cada vez mais 
firme, no sentido da implantação de técnicas de supervisão modernas que culminam, 
em última análise, com a preservação dos direitos de participantes e beneficiários dos 
planos de pensão.

IV.  POR FIM, UM DILEMA AINDA PRESENTE:  
 REGULAR MAIS OU REGULAR MENOS

Certa vez, um ex-Secretário de Previdência Complementar confidenciou, com uma 
ponta de humor, que, em discussões públicas, o pleito que lhe era apresentado indicava 
a necessidade de menos normas: “queremos menos regulação, Sr. Secretário”. Contudo, 
nas reuniões mais restritas, quando eram tratados temas específicos, as representações 
corporativas e dirigentes de entidades de previdência reclamavam mais regras, maior 
interferência regulatória para que estes gestores de EFPCs pudessem ter certeza do 
“comando” do regulador/supervisor para a solução do seu caso concreto. 

É sempre um dilema estabelecer o nível ideal de intervenção estatal na atividade 
econômica e a alocação de responsabilidade na gestão direta da atividade. A matriz car-
torial portuguesa nos induz a achar que a presença do Estado, inclusive pela imposição 
de condutas formais, é eficaz e, de certa forma, apaziguadora para o gestor privado, que 
terá, formalmente, cumprido com o seu papel.

Contudo, resta comprovado que esse modelo está superado pela necessidade de 
compartilhamento de responsabilidades entre a atuação estatal – cada vez mais de ín-
dole conceitual e indutiva – e a atuação do particular – de índole específica e decisória, 
porque diante do caso concreto – para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. 
Uma crise entre a Coreia do Norte e o Japão pode determinar a queda de ações de uma 
companhia brasileira grande exportadora para a China, podendo transformar um plano 
de benefícios superavitário em um plano com déficit!

O “estado da arte” da regulação, mesmo a partir do sedimentado conceito de Super-
visão Baseada em Risco, não é estático. A cada período de tempo, deve-se refletir sobre 

31  ASHCROFT, John. Supervisão Baseada em Riscos Práticas Internacionais e Tendências para o Modelo Brasileiro. Apre-
sentado no 31o Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, Anais. Olinda, nov. 2010.
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o nível ideal. Disso decorre a impositiva necessidade de empreender-se uma reflexão 
sobre a instituição de um modelo de autorregulação para a Previdência Privada, sendo 
que a expressão “privada” está na matriz constitucional a partir da EC 20/1998. 

Os agentes privados devem buscar um espaço para que possam aferir e estipular 
padrões de atuação que entendam como correto e os apresentem, através de um código, 
para a sociedade. Não se cuida aqui de uma grande novidade, os códigos de autorregulação 
são antigos em vários países e são conhecidos por excelentes resultados em nosso País32.

Ao tempo em que escrevemos esse artigo, o Brasil passa por uma grande discussão 
sobre suas práticas políticas, aqui com a dupla acepção da tradução inglesa: policies e 
politics. A polêmica inclusive envolve a gestão e a supervisão das maiores EFPCs, que 
estão sendo escrutinadas por uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos 
Deputados.

Como se trata de um artigo para uma publicação coletiva, cuja motivação é tempo-
ral – 15 anos de edição das LCs 109/2001 e 108/2001 –, o tempo presente é também 
um elemento de reflexão para a construção de um país melhor para nossos filhos, netos 
e conterrâneos em geral. 

Temos que ter claro que todos nós – agentes de governo, gestores de entidades e 
colaboradores internos e externos – participamos da gestão fiduciária de interesses de 
terceiros e temos que professar a realização do correto e do justo. Como partes de um 
todo, que configura o próprio Estado, devemos ter o compromisso pessoal de construir, 
materialmente, uma gestão capaz de “proteger os interesses dos participantes e assistidos 
dos planos de benefícios” (tal como determina o art. 3o, VI da LC 109/2001).

32  Pode-se ter como exemplo dessa prática os diversos códigos de autorregulação editados pela Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).



CONTRATO PREVIDENCIÁRIO: 
AUTONOMIA E PREVALÊNCIA 
DAS REGRAS CIVIL-PREVIDENCIÁRIAS – 

VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE 

REPERCUSSÃO TRABALHISTA SOBRE 

BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO

“Nada se edifica sobre a pedra, tudo sobre a areia, mas nosso dever é edificar 
como se fora pedra a areia” Jorge L. Borges

Eis que debutam as Leis Complementares (LC) 108 e 109. Marca indelével de 
amadurecimento, saudemos seus quinze anos. Parabéns ainda ao Coordenador que 
promoveu esse compêndio comemorativo, referência certa que será aos estudos previ-
denciário-privados. 

Sem perder o regozijo da data, revolve-nos a lembrança de quão nefando ainda 
é o litígio para o sistema. O cenário produzido no âmbito dos tribunais, mitigado 
(felizmente) pela evolução jurisprudencial e consolidação das Leis Complementares, 
moldará nossa incursão. A proposta: relembrar o caráter civilista do contrato previ-
denciário, sua autonomia e prevalência e como se dá o respectivo posicionamento 
do Poder Judiciário. 

Para isso, imperiosa será a transcrição das ricas lições de nossos colegas advogados 
que há muito souberam melhor abordar a natureza jurídica do contrato.

Na vertente judicial, desde já destaco nossa abordagem sobre determinada situa-
ção de potencial inflexivo para a consolidação da jurisprudência cível. Explico: persiste 
uma tentativa de repercutir decisões trabalhistas (empregador e empregado) no âmbito 
cível, ou seja, no contrato previdenciário. O intuito é o mesmo que se verificava antes 
da fixação da competência pelo Supremo Tribunal Federal.

Essa estratégia almeja desafiar o reconhecimento da autonomia do contrato previ-
denciário, a competência cível que não permite “repristinação das relações trabalhistas” 
e busca uma valoração da natureza de verbas definidas em decisões trabalhistas no juízo 
cível, como se isso fosse possível. 

Buscaremos demonstrar que se trata de claro desrespeito às decisões consolida-
das nos Tribunais Superiores, notadamente à decisão do STF (inseridos os termos 
estritos de sua modulação), que reconheceu a competência cível e a autonomia dos 
pactos previdenciários, e à majoritária jurisprudência do STJ sobre os pilares da 
Previdência Privada. 

JOSÉ LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR
Advogado, mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP. É chefe da Consultoria da 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), coordenador da Comissão 

Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da Abrapp e presidente da Comissão de Previdência 

Complementar da OAB/RJ.
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DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO  
SEGUNDO AS LEIS DE REGÊNCIA

Como sabemos, data do final do século anterior à Emenda Constitucional n. 20, de 
1998, com alteração do artigo 202 e seus parágrafos, da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB), erigindo ao status constitucional o regime de previdência 
complementar e seus fundamentos: o caráter complementar, ao proporcionar o rece-
bimento de valores suplementares aos benefícios concedidos no âmbito do regime de 
previdência pública; a autonomia, assim compreendida como a organização autônoma 
em relação ao regime geral de previdência social; a facultatividade, que diz respeito à 
livre adesão aos planos administrados por entidades fechadas e abertas de previdência 
complementar; a necessidade de constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado; a natureza contratual; e a garantia aos participantes de pleno acesso às 
informações relativas à gestão de seu plano.

Especificamente no que tange à contratualidade observada no regime de previ-
dência complementar, cujos planos de benefícios são operados por entidades fechadas 
de previdência complementar (EFPCs), temos que o contrato previdenciário é um 
contrato de natureza civil e plurilateral, sendo partes: o patrocinador ou instituidor 
de plano de benefícios, o participante e a entidade que administra o plano. Essa relação 
contratual tem suas bases fixadas no convênio de adesão entabulado entre a entidade e 
o patrocinador e, em especial, no regulamento do plano de benefícios e no estatuto da 
entidade fechada de previdência complementar, que se guiam pela Constituição Federal.

Com o advento das LCs de 2001, ganhou reforço a base infraconstitucional do 
sistema, além dos atos normativos expedidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores 
do regime de previdência complementar. 

Desde a alteração do artigo 202, § 2o, da Constituição Federal1, restou evidenciado 
que o contrato previdenciário não se confundia com o contrato de trabalho. O vínculo 
que o participante mantém com seu empregador, patrocinador do plano de benefícios, 
é distinto do vínculo mantido com a entidade fechada de previdência complementar, 
que é de cunho eminentemente associativo. Não há, portanto, o estabelecimento de 
uma relação de emprego entre o participante e a entidade administradora do plano de 
benefícios ao qual se encontra vinculado.

1  § 2o 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. 

Não obstante a clareza do texto do artigo 202, § 2o, da Constituição Federal, 
refletido nas LCs, em diversas decisões judiciais o contrato previdenciário foi tratado 
como uma verdadeira extensão do contrato de trabalho. Esse entendimento fez parte 
de diversos julgamentos, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que em 
muitos casos adotava a competência da Justiça Trabalhista para julgar causas envolvendo 
a complementação de aposentadoria concedida pelas EFPCs, ao fundamento de que o 
complemento pago decorreria diretamente do contrato de trabalho. Ao contrário, fixava 
a competência da Justiça Comum, caso demonstrado que a origem da controvérsia não 
decorresse da relação empregatícia.

Antes de ser verificada especificamente a evolução da jurisprudência pelo reconhe-
cimento da autonomia do contrato previdenciário e da regência das LCs 108 e 109, 
relembremos dos apontamentos judiciosos de ilustres profissionais que trataram com 
propriedade a natureza jurídica do contrato previdenciário. 

Seguem excertos cuja leitura faz-se imprescindível: 

“Ainda que a tradicional distinção entre a tutela jurídica dos interesses públicos esteja 
cada vez mais mitigada devido às tendências socializadoras do mundo atual, pode-se 
afirmar que as EFPCs se submetem ao regime do direito privado. Atualmente, como 
contido no artigo 202 da Constituição, resta claro que a ligação estabelecida entre 
o participante e a sua entidade fechada possui natureza jurídica de contrato civil.

No passado, era possível encontrar defensores da tese no sentido de que o risco de 
solvência dos planos complementares, sobretudo nos planos BD, deveria estar voltado 
exclusivamente ao empregador, instituidor do plano. Invocava-se, nesse sentido, a in-
corporação do direito às condições estabelecidas no plano de benefícios no patrimônio 
jurídico do participante desde a sua vinculação inicial. Assim, alterações posteriores, 
somente se mais benéficas, poderiam ser de observância compulsória para o participante.

Tal entendimento era compatível com o repertório jurisprudencial trabalhista, fundado 
na tutela em prol do trabalhador como contraparte da relação com o empregador, 
resultado da origem desses planos que, como referido, muitas vezes eram mantidos 
na esfera de obrigações das próprias empresas instituidoras. Esse entendimento não 
subsiste perante o ordenamento jurídico-positivo atual, especialmente a partir de seu 
vértice constitucional, com a edição da EC 20/1998, ocasião em que o Constituinte 
Derivado foi suficientemente preciso ao estabelecer no caput do artigo 202 a expressão 
‘benefício contratado’ e no § 2o do mesmo artigo que ‘as contribuições do emprega-
dor, 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 [...]’.” (grifou-se)
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Pela redação do artigo 202, § 2o, da Constituição, afastou-se a incidência de outros 
ramos do direito, em especial do direito do trabalho, colocando o regime complemen-
tar sob a regência do direito civil, mais especificamente do direito contratual. [...].

Nesse sentido, impositivo compreender que a previdência complementar coloca-se 
no campo do direito privado, possuindo natureza facultativa. Desse modo, patroci-
nador e participantes podem compor o arranjo previdenciário da forma que mais se 
amolde aos seus interesses. Naturalmente, a liberdade privada encontra limites nos 
interesses sociais e coletivos que possam estar envolvidos e que, em geral, são tutelados 
pela ação estatal.

Wladimir Novaes Martinez possui idêntica compreensão, afirmando que “não obs-
tante o leviatânico intervencionismo estatal a previdência complementar é relação 
jurídica estabelecida no âmbito do direito privado”.

Com entendimento próprio, mas na mesma linha, assevera Manoel Sebastião Soares 
Póvoas que essa relação é um tipo específico de contrato de seguro. Não destoante 
desse entendimento, Arnaldo Süssekind e Luiz Inácio B. Carvalho pacificam que:

“A origem do vínculo é contratual – típico contrato de adesão. [...] Mas o con-
trato, ainda que de adesão, configura uma relação sinalagmática, que se traduz na 
equivalência entre as prestações devidas no plano de benefícios e as contribuições 
recebidas dos participantes e patrocinadores. [...] A distinção fundamental entre 
a previdência social, que é parte da seguridade social, e a previdência privada, 
consiste em que nesta prevalece o princípio da comutatividade resultante das 
relações contratuais geradoras de prestações recíprocas e equivalentes, enquanto 
aquela visa à justiça distributiva [...].”

Pode-se afirmar, por conseguinte, que as relações da previdência complementar fecha-
da possuem a sua base de estruturação jurídica no contrato civil. Deve-se ressaltar 
que, por regra, as relações derivadas da previdência complementar não estão fixadas 
em contratos em suas formas mais tradicionais, mas nos estatutos da entidade, nos 
regulamentos dos planos de benefícios oferecidos e outras regras de caráter geral. 
Obviamente, a forma não desnatura a natureza contratual da relação, ainda que 
por meio dos denominados “contratos de adesão”. (RODRIGUES, Flavio Martins; 
CORRÊA, Andrea Neubarth Marciano. A tutela jurídica das alterações em regras 
de planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar. Revista 
de Previdência n. 7. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, abril/2008, Editora 
Gramma, pp. 192-194)

“Considerando que a relação jurídica de previdência complementar apresenta, em sua 
constituição, uma composição triangular, integrada pelo patrocinador ou instituidor, 
pela EFPC e pelos participantes, e diante de sua nítida feição contratual, é relevante 

conhecer os principais instrumentos que a disciplinam, servindo para regular sua 
constituição, desenvolvimento e até mesmo sua extinção, sendo eles: o estatuto da 

EFPC, os regulamentos dos planos previdenciários e os convênios de adesão.

O funcionamento e a administração de uma EFPC observam as regras constantes 

no seu Estatuto. Este prevê, inclusive, os critérios de composição e as competências 

dos órgãos estatutários de deliberação e administração (Conselho Deliberativo e Di-

retoria Executiva) e de controle e fiscalização (Conselho Fiscal) da Entidade, formas 

de acesso de seus membros e duração dos respectivos mandatos.

Já a formalização da condição de patrocinador de um plano de benefícios obedece 

ao estabelecido no Convênio de Adesão firmado entre o patrocinador e a EFPC, 

nos termos previstos no artigo 13 da Lei Complementar n. 109/2001 e no artigo 61 

do Decreto n. 4.942, de 30 de dezembro de 2003, sempre em relação a um plano 

previdenciário específico. Registre-se que o patrocinador, embora celebre convênio 

de adesão com a entidade de previdência, não fica prisioneiro de tal convênio, uma 

vez que sua relação de patrocínio se dá com o “plano de benefícios” – daí inclusive 

a possibilidade de transferência da gestão desse plano, desde que para outra EFPC, 

como previsto no inciso IV do artigo 33 da Lei Complementar n. 109/01.

Por sua vez, as condições para o ingresso e saída de participantes e assistidos, o elenco 

de benefícios oferecidos e respectivos requisitos de elegibilidade, a fórmula de cálculo 

dos benefícios e condições para o seu pagamento e atualização, as fontes de custeio 

dos benefícios e despesas operacionais do plano, as obrigações relativas ao recolhi-

mento das contribuições e sua destinação, além dos requisitos e condições para o 

exercício dos institutos do resgate, autopatrocínio, benefício proporcional deferido e 

portabilidade, seguem as regras estabelecidas no regulamento do plano de benefícios 

administrado pela EFPC.

É o regulamento do plano de benefícios de caráter previdenciário, portanto, o princi-

pal instrumento contratual que rege a relação jurídica de previdência complementar, 

reunindo a quase totalidade dos direitos e obrigações cometidos aos sujeitos que a 

compõem, tendo por pretensão disciplinar a constituição e o desenvolvimento de 

vínculos obrigacionais que perdurarão por muitos anos, até mesmo décadas.

O regulamento do plano de previdência complementar é, pois, um contrato civil 
ao qual se vinculam os participantes e os patrocinadores ou instituidores, por ato 
expresso de vontade.” 

(REIS, Adacir; TÔRRES, Maurício Corrêa Sette. Revista de Previdência n. 8, Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro, julho/2009, Editora Gramma, pp. 46-47)
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“Dentre as modalidades de contrato existentes, é possível classificar o contrato pre-
videnciário privado como contrato de adesão, uma vez que o futuro participante do 
plano de benefícios não poderá ‘discutir, nem negociar singularmente os termos e 
condições mais importantes do contrato’.” (Cláudia Lima Marques, 2006, p. 71)

André Cordelli Alves (2011) sintetiza que “nos contratos de adesão, o que se verifica 
de essencial, é a pré-formulação das cláusulas contratuais que irão disciplinar a relação 
jurídica a se estabelecer entre os contraentes.”

É o que ocorre com o regulamento do plano de benefícios. O regulamento deve 
atender requisitos essenciais estabelecidos na legislação especial e somente passa a ter 
vigência após processo de aprovação, que se inicia no âmbito da EFPC e se conclui 
com a manifestação do órgão fiscalizador – no caso, a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc). 

As matérias que devem obrigatoriamente constar do Regulamento, do Estatuto da 
EFPC e do Convênio de Adesão, assim como os parâmetros técnico-atuariais para 
estruturação de plano são estabelecidos na legislação. 

As atividades das entidades fechadas são de natureza privada, mas sujeitas a limites 
e exigências determinados pelo Estado como forma de proteger os participantes do 
plano. Importante frisar que o funcionamento de uma entidade, sua relação com 
patrocinadores, a operacionalização de plano e eventuais alterações de suas regras 
somente ocorrem ou têm validade após prévia e expressa autorização do órgão fisca-
lizador. Condutas diversas estão sujeitas a severo regime disciplinar.

Outra peculiaridade do contrato previdenciário é que, embora de adesão, em sua 
formulação e alterações as partes têm ingerência por meio de seus representantes nos 
órgãos estatutários da entidade.

É obrigatória a participação de representantes dos patrocinadores e de representantes 
dos participantes e assistidos nas instâncias de governança da EFPC, as quais detêm 
competência para deliberar sobre os regulamentos dos planos administrados. Existem 
situações em que não somente o patrocinador deve se manifestar sobre o regulamento, 
mas também o órgão responsável por sua supervisão, coordenação e controle. 

[...]

Pode-se afirmar que o contrato previdenciário destina-se ao atendimento de um 
interesse social: o pagamento de benefício quando na inatividade, com vistas a su-
plementar os benefícios pagos pela previdência pública e proporcionar um futuro 
seguro e digno para o trabalhador e seus beneficiários. 

As EFPCs são responsáveis pelo pagamento de milhares de benefícios previdenciários, 
e, em razão desse compromisso, atuam como investidores em áreas de infraestrutura, 

alimentação, energia, telefonia e muitas outras, colaborando com o desenvolvimento 
nacional, sendo inquestionável sua relevância social.

Ao comentar a socialidade do contrato, Nelson Nery Júnior argumenta:

“O contrato tem de ser entendido não apenas como as pretensões individuais 
dos contratantes, mas como verdadeiro instrumento de convívio social e de 
preservação dos interesses da coletividade. Interessa a toda a sociedade, na me-
dida em que os standards contratuais são paradigmáticos para outras situações 
assemelhadas. Tudo o que ocorre relativamente a um contrato terá, forçosamente, 
repercussão em outros casos que digam respeito ao mesmo tipo de contrato.” 
(Nelson Nery Jr., 2011)

Esse entendimento é aplicável ao contrato previdenciário privado, pois tem por 
função preservar os interesses de uma coletividade de participantes vinculada a um 
determinado plano de benefícios. Assim, sua interpretação não deve levar ao favoreci-
mento de um determinado indivíduo ou grupo de participantes, sem levar em conta 
as consequências que podem advir ao grupo composto por todos os participantes. O 
senso de coletividade deve estar sempre presente na administração do contrato com 
vistas ao cumprimento de sua finalidade.

Ainda com relação ao comentário de Nelson Nery Júnior, no âmbito do sistema 
previdenciário privado, uma interpretação desvinculada dos princípios protetivos 
da coletividade que aderiu a um determinado plano de benefícios pode levar a um 
efeito de contaminação de todo o sistema, visto que todos seguem uma estrutura 
básica, preestabelecida em lei.

Assim, a forma como são interpretadas as regras atinentes ao regime fechado de pre-
vidência privada pode causar grande impacto às reservas garantidoras dos planos e, 
em determinadas situações, prejudicar o sistema previdenciário privado, pois este é 
composto não somente pelo que chamamos de grandes fundos de pensão, que admi-
nistram planos de benefícios com patrimônio de milhões de reais, mas também por 
fundos pequenos, com patrimônios de planos que podem não suportar o pagamento 
de valores acima do esperado.

Ainda com relação ao atendimento da função social do contrato, Pedro Oliveira 
da Costa (2005) alerta que não é cabível a simples invocação de função social sem 
quaisquer parâmetros ou limites técnicos, tão somente de acordo com as crenças e 
convicções do julgador, para se alterar cláusulas e condições ou para extinguir con-
tratos. Em qualquer caso, seja de revisão ou rescisão, devem ser atendidos requisitos 
específicos, presentes em dispositivos e institutos próprios.

Para que cumpra sua função social, o contrato previdenciário deve ser cumprido de 
maneira que atenda aos interesses de toda a coletividade de participantes do plano, 
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evitando-se ações que impliquem favorecimento de um participante ou grupo de 
participantes e possa colocar em risco a continuidade do plano, causando prejuízo aos 
demais participantes e também ao próprio participante, que em um primeiro momento 
pode ser favorecido, mas em momento futuro pode também ter que arcar com o ônus 
de uma interpretação contratual não alinhada aos princípios de proteção legalmente 
estabelecidos. (BERTINOTTI, Cristina. O Regime Jurídico das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar: um estudo empírico sobre as decisões judiciais, 08/03/2013, 
195 folhas. Dissertação – Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2013.)

Expostas as brilhantes considerações, reafirma-se que a atuação do Estado no 
processo de formação e aprovação do contrato previdenciário tem por fundamento a 
proteção ao fim a que foi destinada a previdência complementar e sua característica de 
pagamento de benefícios por longuíssimo período, com vistas à manutenção do padrão 
de vida do participante, quando do ingresso na inatividade. Não raras vezes o período 
de manutenção dos benefícios é superior ao da formação do custeio.

Preservam-se, portanto, no contrato previdenciário, os interesses da coletividade de 
participantes, daí a importância exponencializada da rigidez nas regras de sua formação 
e gozo: regras prévias de custeio e de concessão de benefícios.

Ademais, a atuação do Estado cujos atores estão no âmbito do direito privado 
conforma-se com a definição de publicização do Direito Civil 2, à medida que o Estado 
interfere no regramento básico da previdência complementar, sem, contudo, desnaturar 
sua natureza privada. Nesse sentido, temos os seguintes dispositivos da LC 109/2001:

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 Com-
plementar, compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de desenvolvimento 
social e econômico-financeiro;

2  Desse modo, enquanto a constitucionalização do Direito Civil implica a migração das regras e princípios fundamentais do 
Direito Privado para a sede constitucional (sem alterar a natureza privada da norma jurídica), a publicização do Direito Civil 
resulta de uma interferência estatal em determinadas relações privadas, com o escopo de nivelar a posição das partes. Isso evita 
que a superioridade econômica de uma delas prejudique a outra, conferindo uma certa dose de caráter público a uma relação 
cuja natureza originariamente era estritamente privada. Um exemplo serve para elucidar a questão: a relação familiar é de ordem 
privada (talvez a mais privada de todas), embora esteja disciplinada em sede constitucional (cf., arts. 226 e 227), explicitando 
a constitucionalização do Direito Civil; já o contrato de trabalho, cuja essência, por igual, é de uma relação entre particulares 
(privada, portanto), exige a presença do Estado, limitando a vontade das partes e estabelecendo regras protetivas para o hipos-
suficiente (o trabalhador), de modo a superar o natural desequilíbrio jurídico existente entre as partes. Nestes casos, temos a 
publicização de uma relação privada. (DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nélson. Direito Civil. Teoria Geral. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 39).

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.

Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades 
das entidades de previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos 
regulador e fiscalizador, conforme disposto em lei, observado o disposto no inciso 
VI do artigo 84 da Constituição Federal.

Art. 6o As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e 
operar planos de benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as 
normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador, conforme disposto nesta Lei 
Complementar.

Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão re-
gulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez 
e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.

Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios 
nas modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, 
bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e 
possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar.

Art. 9o As entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, 
provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador.

§ 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 Mo-
netário Nacional.

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.

Expostos esses aspectos referentes à natureza privada e autônoma do contrato pre-
videnciário, sujeita ao regramento estatal, mas sem perder seu DNA privado, passemos 
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a abordar a respectiva evolução jurisprudencial, com ponto focal em duas situações es-
pecíficas: i) o julgamento sobre a reafirmação da autonomia do contrato previdenciário 
e, por decorrência, a competência da justiça cível para dirimir conflitos referentes à pre-
vidência privada; e ii) as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre pedidos 
de reflexos das reclamações trabalhistas movidas contra empregador no âmbito cível.

STF (RE 586.453) – REAFIRMAÇÃO DA AUTONOMIA DAS RELAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CÍVEL

No julgamento do RE 586.453, interposto pela Petros contra acórdão do Tribunal 
Superior do Trabalho, a tese vencedora – aberta pela então Relatora, a Ministra Ellen 
Gracie – pacificou a matéria relativa à competência da Justiça Comum para analisar 
as questões envolvendo entidades fechadas de previdência complementar, em razão da 
inexistência de relação trabalhista entre tais entidades e o beneficiário do plano. 

Segue importantíssimo trecho do voto da Ministra Ellen Gracie, acompanhado 
pelo Ministro Dias Toffoli, Redator do acórdão e Relator atual, por aplicação do artigo 
35, IV, b, do Regimento Interno do STF3:

A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela 
está disciplinada no regulamento das instituições.

Nesse sentido, o artigo 202, § 2o, da Constituição Federal, regulamentado pelo 
artigo 68 da Lei Complementar n. 109/2001, determina que:

“As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos 
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência 
complementar 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.”

Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o 
contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora. 

Assim, entendo que compete à Justiça Comum o julgamento da presente causa, 
tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade 
fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá 
natureza cível, e não trabalhista.

3  Art. 38. O Relator é substituído:

[...];

IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte: [...]; b) pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acom-
panhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga; [...].

Assim é a Ementa do referido acórdão: 

Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral 
reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade 
de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – 
Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Traba-
lho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar 
trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para firmar a 
competência da Justiça Comum para o processamento da demanda – Modulação dos 
efeitos do julgamento, para manter, na Justiça do Trabalho, até o final de execução, 
todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, 
até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/02/2013).

1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas 
de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito 
Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do artigo 202, § 2o, 
da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma 
do artigo 114, inciso IX, da Magna Carta.

2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em 
que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, 
deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade 
ao sistema.

3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a 
competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra 
entidades privadas de previdência, buscando-se o complemento de aposentadoria.

4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal 
do trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente 
execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de 
mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do 
julgamento do presente recurso (20/02/2013).

5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da 
prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida comple-
mentação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham 
obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada 
sem que tenha havido o respectivo custeio.

Constata-se da ementa do RE 586.453 que a interpretação conferida pelo Pretório 
Excelso ao artigo 202, § 2o, da Constituição Federal, que ensejou a fixação da com-
petência da Justiça Comum, teve por base a autonomia do Direito Previdenciário em 
relação ao Direito do Trabalho. 
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A partir dessa interpretação, a autonomia passa a ser tratada no texto constitucional 
sob duas vertentes. 

A autonomia organizacional presente no caput do artigo 202 da Constituição Fe-
deral4 diz respeito à forma de organização da previdência privada autônoma em relação 
ao regime geral de previdência social. 

Nesse sentir, o regime de previdência privada é operado por entidades próprias, 
as entidades de previdência complementar, que têm como objetivo instituir e executar 
planos de benefícios de caráter previdenciário5. 

A autorização e o funcionamento das entidades de previdência complementar não 
dependem de lei, a exemplo do INSS, mas de prévia e expressa autorização do órgão 
regulador e fiscalizador, observados os requisitos legais previamente exigidos6. 

A concessão do benefício complementar não depende da concessão do benefício pelo 
regime geral7, à exceção dos benefícios oriundos de planos estruturados na modalidade 
benefício definido, patrocinados por entes da administração pública direta e indireta8. 

Ainda nesta seara, o Estado criou órgãos específicos de regulamentação e fiscalização 
das entidades fechadas de previdência complementar, atuais CNPC e Previc,  responsá-
veis pela aplicação de sanções específicas por descumprimento dos normativos internos 
das entidades e pelo disposto na legislação de regência do sistema9. 

Com mesma relevância, a autonomia contratual, ou seja, a distinção entre o con-
trato previdenciário e o contrato de trabalho, como visto, levou o Supremo Tribunal 
Federal à fixação da competência da Justiça Comum para processar os feitos envolvendo 
as entidades fechadas de previdência complementar.

4  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 n. 20, de 1998)

5  LC 109/2001, art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar que 
têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar.

6  LC 109/2001, art. 6o As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar planos de benefícios 
para os quais tenham autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador, conforme disposto 
nesta Lei Complementar.

   LC 109/2001, art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, com 
o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.

7  LC 109/2001, art. 68, § 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício 
pelo regime geral de previdência social.

8  LC 108/2001, art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta Lei 
Complementar atenderão às seguintes regras: [...]; II – 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 depois 
da publicação desta Lei Complementar.

9  LC 109/2001, art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades das entidades de 
previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos regulador e fiscalizador, conforme disposto em lei, observado o 
disposto no inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal.

Forçoso concluirmos que interpretações judiciais acerca do contrato previdenciá-
rio que desconsiderem as regras de custeio e de concessão, previamente estabelecidas 
no regulamento, não podem favorecer um determinado indivíduo em detrimento da 
coletividade de participantes, sob pena de impactar as reservas garantidoras dos pla-
nos, prejudicando ou mesmo inviabilizando a concessão dos benefícios e violando o 
fundamento constitucional da previdência complementar de constituição de reservas 
técnicas para garantia de pagamento do benefício contratado e da autonomia do contrato 
previdenciário, cuja independência do contrato de trabalho foi reconhecida pelo STF.

Vida autônoma do contrato previdenciário, esse é o comando principal a alicerçar a 
competência. A competência é consequência (desculpem a rima). Assim, decisões judi-
ciais cíveis encontram óbice para determinar a revisão do benefício previdenciário para 
inclusão de parcelas obtidas na Justiça do Trabalho, a não ser que se admita: i) violação do 
comando definido pelo STF (RE 586.453); e ii) possibilidade de rediscussão do contrato 
de trabalho no âmbito cível. O acatamento pelo juízo cível da decisão trabalhista seria 
o mesmo que permitir os efeitos da cognição trabalhista (senão ela própria), a extensão 
condicionante do contrato de trabalho de forma a subjugar o contrato previdenciário 
em sua fase de manutenção dos benefícios.

Insistimos nesse ponto: permitir que o resultado da cognição trabalhista contra 
o empregador repercuta, interfira e altere o contrato previdenciário é o mesmo que 
subverter todos os princípios, conceitos, legislação constitucional e infraconstitucional, 
bem como o comando do STF advindo do RE 586.453.

A competência cível é decorrência, é consequência da autonomia do contrato pre-
videnciário, não o inverso. Não é possível assentir que, a pretexto de estar discutindo no 
lugar certo (competência da justiça cível), seja possível discutir cognição trabalhista e seus 
reflexos. Não é possível permitir que a autonomia do contrato previdenciário seja vilipen-
diada, retomando o conceito de mero contrato-receptáculo e adesivo ao contrato laboral.

Diante da existência de um número significativo de ações que visam exatamente 
desenvolver esse ponto de inflexão é que serão enfatizadas no próximo tópico algumas 
recentes decisões do STJ sobre o tema.

STJ (RESP 1.410.173 E 1.557.698) – REAFIRMAÇÃO DA AUTONOMIA 
DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO – IMPERTINÊNCIA DE REFLEXOS 
TRABALHISTAS NOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO

No julgamento do RESP 1.410.173, a Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti registrou 
em seu voto importantes questões acerca da impossibilidade de reflexos de verbas obtidas 
na Justiça Trabalhista no benefício previdenciário em manutenção, relativas à ausência 
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de custeio e à autonomia do contrato previdenciário. Pede-se vênia para transcrever 
trechos do voto: 

De fato, não incidindo contribuições sobre os aumentos salariais determinados por 
decisão judicial, não foram essas parcelas consideradas na formação da fonte de 
custeio e nem foram incluídas entre os benefícios que a ELOS se comprometeu a 
suportar (benefício contratado), motivo pelo qual a determinação, pura e simples, 
para revisão do cálculo dos proventos de complementação de aposentadoria enseja-
ria o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, com prejuízo para a 
universalidade dos participantes e assistidos.

[...] o contrato celebrado com instituição de previdência privada não integra o contrato 
de trabalho. Entre suas características principais, destaco as previstas no caput do artigo 
202 da Constituição, com a redação dada pela EC 20/1998, a saber, complementar 
e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social; 
facultativo; baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado 
e regulado por lei complementar. Dada a autonomia entre o contrato de trabalho 
e o contrato de previdência complementar, mesmo se eventualmente reconhecida a 
natureza salarial de determinada parcela, não se seguirá o direito à sua inclusão nos 
proventos de aposentadoria complementar se não integrante do benefício contratado 
(cf., art. 202).

Verifico, pois, que a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais 
concedidos retroativamente aos empregados de uma empresa ou categoria profissio-
nal, por força de sentença individual ou coletiva da Justiça do Trabalho, de forma 
direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria do autor/
substituído, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios 
correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao 
regime fechado de previdência privada e nem com dispositivos da Constituição e 
da legislação complementar acima mencionada, porque enseja a transferência de 
reservas financeiras a parcela dos filiados, frustrando o objetivo legal de proporcionar 
benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e assistidos, a quem, de fato, 
pertence o patrimônio constituído.

Ocorre, porém, que, a despeito de os cálculos atuariais para a formação da reserva 
matemática necessária ao pagamento dos benefícios contratados serem de responsabili-
dade da entidade de previdência privada, são eles efetivados a partir das contribuições 
de participantes e assistidos que, acumuladas sob o regime de capitalização ao longo 
de toda a relação contratual, irão lastrear o pagamento dos benefícios contratados, 
não havendo, pois, como determinar o pagamento das obrigações assumidas, sem o 
prévio aporte desses recursos.

Pelo mesmo motivo, caso os cálculos atuariais já tenham sido concluídos, formada 
a reserva matemática e concedido o benefício de complementação de aposentadoria 
(hipótese dos autos), não será suficiente a mera retenção das contribuições do autor da 
ação incidentes sobre as verbas salariais acrescidas pela Justiça do Trabalho e o paga-
mento das parcelas devidas pelo patrocinador correspondentes a essas mesmas quantias.

E isso porque sendo a reserva matemática o fundo necessário ao custeio dos benefícios 
do plano ao qual aderiu o autor da ação, deve ela ser previamente constituída a 
partir de critérios atuariais observados durante toda a relação contratual, de modo 
a permitir a apuração do benefício de complementação de aposentaria, conforme 
leciona Manoel Sebastião Soares Póvoa: 

“O conceito de reserva matemática é de difícil apreensão, sobretudo pelos ju-
ristas, valendo, por isso, a pena, debruçarmo-nos sobre ele, já que a sua análise 
permitirá, não apenas a compreensão de seu significado técnico, como também 
a definição dos direitos dos participantes no que respeita à alteração ou anulação 
do contrato. Na sua forma mais simplificada, podemos conceituar a reserva 
matemática como o fundo que a entidade tem que possuir para poder cumprir 
integral e pontualmente os compromissos que assumiu para com a massa dos 
seus participantes. Esse fundo é formado com a parte das contribuições que a 
entidade, em harmonia com regras determinadas pelo cálculo atuarial, guarda 
e capitaliza”. (Previdência Privada, 2. ed., Quartier Latin, São Paulo: 2007, p. 
179/180)

E complementa o mencionado autor: 

“Esta reserva matemática tem um valor preciso que é dado pelo coeficiente 
definido pela forma estabelecida na respectiva nota técnica. Assim, durante o 
período do pagamento das contribuições estabelecido no contrato previden-
ciário, a reserva matemática (de benefícios a conceder) correspondente a cada 
participante vai aumentando, atingindo o seu ápice com o pagamento da última 
mensalidade. No princípio do mês seguinte, o participante passa a beneficiário, 
começando a receber a aposentadoria (a reserva matemática de benefícios a con-
ceder é anulada e constituída pela mesma importância a reserva de benefícios 
concedidos). Como a reserva matemática de benefícios concedidos vai sendo 
esvaziada à medida que as rendas são pagas, chegará a zero no momento em 
que o beneficiário morrer, se a sua morte se der na data prevista. Normalmente 
isso não acontece, mas no conjunto dos processos de renda, é de esperar que 
isso aconteça, pelas razões atrás expostas.” (op. cit., p. 186).

Diante disso, a inclusão de verbas salariais deferidas pela Justiça do Trabalho nos 
proventos de complementação de aposentadoria complementar dependeria da prévia 
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apuração das quantias que deveriam ter sido vertidas por assistido e patrocinador, 
acumuladas sob o regime de capitalização, para a formação da reserva matemática 
que, segundo cálculos atuariais, seria necessária ao pagamento do benefício. 

O entendimento do acórdão recorrido de determinar a revisão dos proventos de 
aposentadoria complementar, a despeito da incontroversa ausência de fonte de 
custeio, encontra-se, pois, em flagrante divergência com a orientação deste Tribu-
nal, no sentido de que é vedada a inclusão de ganhos de produtividade, abonos e 
vantagens de quaisquer natureza (LC 108/2001, art. 3o, parágrafo único), restrição 
que decorre da circunstância de a referida verba não ter sido incluída previamente 
no cálculo do valor de contribuição para a entidade, inviabilizando a manutenção 
de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido 
pela legislação de regência (Constituição, art. 202 e Leis Complementares 108 e 
109, ambas de 2001). (grifamos)

A impossibilidade de pretensão baseada em valores recebidos extemporaneamente, 
oriundos de decisões da Justiça Trabalhista, tem por um de seus fundamentos princi-
pais a preexistência de custeio. Ou seja, não basta que o recurso ingresse em forma de 
contribuições, ele tem de ser considerado no momento em que os cálculos atuariais são 
efetuados pela entidade, levando em conta as características da massa de participantes 
àquela época existente, com o que a entidade poderá honrar com os compromissos as-
sumidos perante a coletividade de participantes do plano. É somente nesse sentido que 
se admite a interpretação acerca do comando constitucional de custeio prévio. 

Ademais, concedido o benefício sob a égide do regramento do plano, opera-se o 
direito adquirido, nos termos do artigo 68 da LC 109/2001. Não pode, assim, uma 
decisão judicial posterior à concessão – em cuja lide a entidade de previdência comple-
mentar sequer integrou – ter o condão de recalcular os valores inicialmente deferidos, 
tendo as partes cumprido fielmente os termos do contrato previdenciário. 

Noutro ponto, o reconhecimento de determinada parcela de natureza salarial na 
Justiça Especializada e seu reflexo no cálculo do benefício inicial afrontariam a própria 
decisão do Supremo Tribunal Federal de competência da Justiça Comum para o jul-
gamento de causas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar. Ou 
seja, as regras contratuais a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal só podem 
ser discutidas no foro apropriado, não cabendo mais interpretações acerca de outras 
matérias e da competência, ainda que de forma reflexa.

Ressalte-se, ainda, por oportuno, que sob o aspecto processual, eventual decisão 
que determine à entidade fechada de previdência complementar recalcular os benefí-
cios concedidos mediante o ingresso de verbas trabalhistas obtidas em demandas que 

tramitaram perante a Justiça Especializada afrontaria os limites subjetivos e objetivos 
da coisa julgada. “Subjetivos”, porque a entidade não integrou a lide. A ela sequer foi 
oportunizada a defesa. “Objetivos”, porque a decisão não englobou o recálculo do be-
nefício após o deferimento das verbas trabalhistas pleiteadas pelo participante.

Como última referência, destacamos com muita ênfase o julgamento do RESP 
1.557.698 (29/02/2016), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em que foi 
igualmente reconhecida a autonomia do contrato previdenciário privado. Merece 
destaque o ponto que tratou de sua submissão à normatização e princípios específicos 
da previdência complementar, em especial as regras atinentes à formação das reservas, 
para obstar os reflexos de verbas trabalhistas nos benefícios em manutenção. Vejamos:

[...]

Ora, na previdência privada complementar, as reservas para concessão dos benefícios 
são financiadas pelos próprios participantes e assistidos, pelo aporte do patrocina-
dor – se houver – e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas 
contribuições. O regime é de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas 
mediante complexos cálculos matemáticos (atuariais) para assegurar o custeio dos 
benefícios contratados – e não regime de caixa. Com efeito, como é evidente, se um 
assistido perceber benefícios que suplantem os cálculos atuariais feitos para custeio de 
seus benefícios, inclusive aquelas revisões obrigatórias feitas nos balanços com perio-
dicidade anual, evidentemente se atingirá as reservas do fundo comum pertencente 
aos demais participantes e beneficiários. 

Dessarte, cumpre ressaltar que os valores alocados ao fundo comum obtido pelo 
plano de benefícios administrado pelas entidades fechadas, na verdade pertencem 
aos respectivos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo 
de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado 
em favor de seus próprios integrantes, extraindo-se da própria Carta Magna que não 
pode haver concessão de benefício sem que haja o correspondente prévio custeio. 

O artigo 202 da Constituição Federal consagra o regime de financiamento por capita-
lização, ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar – baseado 
na prévia constituição de reservas que garantam o benefício contratado –, adesão 
facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social.

Igualmente, dispunha o artigo 40 da Lei n. 6.435/1977 que, “para garantia de 
todas as suas obrigações, as entidades fechadas constituirão reservas técnicas, fundos 
especiais e provisões em conformidade com os critérios fixados pelo órgão norma-
tivo do Ministério da Previdência e Assistência Social, além das reservas e fundos 
determinados em leis especiais”. 
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Na mesma toada, dispõe o artigo 1o da Lei Complementar n. 109/2001 que o regime 
de previdência privada é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício. 

Além do mais, consta da exposição de motivos da Lei Complementar n. 109/2001 
que o regime de previdência complementar funciona basicamente como instrumento 
de poupança de longo prazo. 

A doutrina anota: 

Falaremos aqui das entidades fechadas de previdência complementar, mais 
conhecidas como fundos de pensão. 

[...]

Uma regra de ouro ... é: não pode haver benefício sem o prévio custeio, tendo 
em vista que o regime é de capitalização.

[...]

 Todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios 
integrantes, não sendo possível a destinação de recursos para um terceiro que 
não sejam os próprios participantes e assistidos dos planos de benefícios. Não 
existe a figura do “empresário”, “acionista” ou “cotista”, mas se existir, vai se con-
fundir necessariamente com os próprios destinatários do plano de previdência. 

[...]

O “poderoso” fundo de pensão, como às vezes é chamado, não passa da associação 
de pequenas poupanças individuais dos trabalhadores.

[...]

 Os recursos dos fundos de previdência destinam-se exclusivamente ao finan-
ciamento dos benefícios previdenciários custeados com base em rígidos cálculos 
atuariais.

O raciocínio é o mesmo de uma cooperativa habitacional. Se um cooperado 
litiga contra a cooperativa, a eventual sucumbência desta recairá sobre todos 
os demais cooperados. 

Com o fim da inflação e o declínio das altas taxas de juros, que tantas distorções 
geravam em nossa economia, tem melhorado a percepção de que não existe 
mágica: os contratos precisam ser honrados. No regime de capitalização, em 
que se baseiam os fundos de pensão, dois e dois são quatro. Os cálculos atuariais 
são implacáveis. 

Os recursos dos fundos de pensão pertencem aos seus participantes e assistidos, 
ou seja, se o fundo tem recursos, tem também obrigações. Aliás, se o plano de 
previdência privada não for bem administrado, poderá ter mais obrigações do 

que recursos, deixando de honrar seus compromissos. Toda a poupança gerida 
pelos fundos de pensão é titulada por seus participantes e será a eles devolvida 
na forma de pagamento de benefício previdenciário. (Anais do Seminário 
Previdência Complementar Fechada no Brasil: perspectivas e aspectos legais 
fundamentais. Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do 
Brasil, 2010, pp. 29-31). 

[...]

As entidades somente podem instituir e oferecer planos se houver um plano 
de custeio que lhes garanta o equilíbrio atuarial, o que significa que, para a 
concessão do benefício, deve haver uma contraprestação, que é o pagamento da 
contribuição. (CASSA, Ivy. Contrato de previdência privada. São Paulo: MP, 
2009, p. 62-83).

Cumpre observar que, por ocasião do julgamento, pela Segunda Seção, dos EDcl 
no REsp 1.135.796/RS, relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, no voto 
condutor de Sua Excelência, é bem observado que o sistema foi concebido com a 
finalidade de, “sempre observada a legislação de ordem pública regente”, constituir 
reservas financeiras a partir de contribuições de filiados e patrocinador, destinadas a 
assegurar o pagamento dos benefícios oferecidos, com observância dos parâmetros 
atuariais estabelecidos nos planos de custeio, a fim de assegurar a manutenção do 
equilíbrio econômico e financeiro; constituindo patrimônio apto a garantir os paga-
mentos previstos nos planos de benefícios, motivo pelo qual o patrimônio decorrente 
da participação dos filiados e patrocinador, acumulado sob o regime de capitalização, 
destina-se não à livre gestão das referidas entidades, mas aos compromissos estabe-
lecidos no plano de benefícios.

[...]

Como visto, as normas de caráter cogente previstas nos artigos 40 da Lei n. 6.435/1977, 
202 da CF e, v.g., 1o e 18 da Lei Complementar n. 109/2001 impõem que já estejam 
formadas as reservas que garantam o benefício contratado, no momento em que o 
participante se torna elegível e que o plano de custeio, com periodicidade mínima 
anual, estabeleça o nível de contribuição necessário à constituição das reservas ga-
rantidoras de benefícios. 

Por um lado, não se desconhece ser bem verdade que, consoante a jurisprudência 
do STJ, em cada recebimento de parcela a menor de benefício de previdência pri-
vada ocorre nova violação ao direito do beneficiário do plano e exsurgimento de 
pretensão condenatória relativa a essa lesão (Súmulas 291 e 427/STJ). Por outro 
lado, é bem de ver que o caso é bastante diverso, pois, na verdade, o que se está a 
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discutir não é o claro descumprimento de uma obrigação contratual para revisão 
de benefício para o qual foram devidamente constituídas reservas a garantir o seu 
custeio. 

De fato, como se sabe, há total autonomia entre o contrato de trabalho celebrado 
pelo empregado com o empregador em relação ao contrato de previdência privada 
estipulado entre o participante e a entidade de previdência privada instituída pelo 
patrocinador.

Essa é a lição assente da doutrina: 

O caput do artigo 202 da Constituição estabeleceu como princípio a autonomia 
da previdência privada em relação à previdência pública. Já o dispositivo em 
questão deixa claro que o contrato de previdência privada é de Direito Civil. 
Há total autonomia entre o contrato de trabalho celebrado pelo empregado com 
o empregador em relação ao contrato de previdência privada estipulada entre 
o participante e a entidade de previdência privada instituída pelo patrocina-
dor. São relações contratuais que não se comunicam. (DIAS, Eduardo Rocha; 
MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de direito previdenciário. São 
Paulo: Método, 2008, pp. 630-632).

Esse é também o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ: 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO PLANO, ADMINIS-

TRADO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA, COM PRÉVIA E FORMAL 

ANUÊNCIA DO ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZADOR, COM VISTAS A ASSEGURAR O 

EQUILÍBRIO ATUARIAL. SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO, BUSCANDO ASSEGURAR O 

CUSTEIO DOS PLANOS POR LONGO PRAZO. PILAR DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍN-

CULOS CONTRATUAIS DISTINTOS, SUBMETIDOS À NORMATIZAÇÃO E PRINCÍPIOS 

ESPECÍFICOS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL, ALHEIA 

AO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS, AO FUNDAMENTO DE 

QUE AS REGRAS DA AVENÇA DEVEM PERMANECER INALTERADAS OU OBSERVAR 

A MAIS RECENTE, SE MAIS FAVORÁVEL AO PARTICIPANTE. DESCABIMENTO. DE-

VER DO ESTADO DE RESGUARDAR OS INTERESSES DOS DEMAIS PARTICIPANTES 

E ASSISTIDOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS. [...] 5. Recurso especial provido para 
restabelecer a sentença. (REsp 1176617/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 14/10/2013). 

Com efeito, cumpre ressaltar – pois relacionado à causa de pedir e ao que foi decidi-
do pelas instâncias ordinárias – que são relações contratuais que não se comunicam, 

submetidas a regimes jurídicos específicos, não havendo nenhuma previsão legal 
que imponha à entidade de previdência privada o dever de atuar como “fiscal do 
trabalho”, realizando controle acerca de eventual cumprimento de horas extras não 
remuneradas, em arbitrária ingerência sobre atividade e relação contratual que não 
lhe dizem diretamente respeito.

Ora, na previdência privada complementar, as reservas para concessão dos benefícios 
são financiadas pelos próprios participantes e assistidos, pelo aporte do patrocinador 
– se houver – e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribui-
ções. O regime é de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas mediante 
complexos cálculos matemáticos (atuariais) para assegurar o custeio dos benefícios 
contratados – e não regime de caixa. Com efeito, como é evidente, se um assistido 
perceber benefícios que suplantem os cálculos atuariais feitos para custeio de seus 
benefícios, inclusive aquelas revisões obrigatórias feitas nos balanços com periodici-
dade anual, evidentemente se atingirá as reservas do fundo comum pertencente aos 
demais participantes e beneficiários.

Em suma: da própria causa de pedir, fica límpido que a entidade de previdência pri-
vada está cumprindo o pactuado, concedendo o benefício conforme o recolhimento 
das contribuições efetuado e o plano de custeio, tudo nos moldes do regulamento. Se 
houve lesão, é fato pretérito, que não se renova, ocorrida por ocasião do recolhimento 
a menor das contribuições, por parte da patrocinadora e do ora assistido.

(grifo nosso)

Em conclusão, entendemos que as LCs seguem no paulatino processo de reafir-
mação perante o Poder Judiciário, de seu propósito concebido pelos demais Poderes 
da República. 

Nossos votos e esforços para que a autonomia do contrato previdenciário privado 
e sua natureza civil reconhecidas pelos Tribunais sejam fortaleza e inspiração ao aper-
feiçoamento de outros muitos quinze anos. 

Parafraseando o poeta Pessoa, “Que, da obra ousada, é (nossa) a parte feita: O por-fazer 
(não) é só com Deus”.



A PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR  
NA JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ao celebrarmos o 15o aniversário das Leis Complementares n. 108/2001 e 
109/2001, pretendemos neste trabalho apresentar a evolução jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça sobre conflitos relacionados às entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPCs), também conhecidas como “fundos de pensão”.

Por se tratar de legislação federal, o intérprete máximo para apreciar os conflitos 
relacionados aos planos previdenciários das entidades fechadas de previdência comple-
mentar é o Superior Tribunal de Justiça (STJ)1.

A Lei Complementar n. 109, que trata das regras gerais da previdência comple-
mentar, e a Lei Complementar n. 108, que apresenta regras específicas para as entidades 
fechadas de previdência complementar com planos previdenciários patrocinados por 
empresas estatais e pela Administração Pública, são de maio de 2001.

Até então, o regramento da previdência privada era feito pela Lei n. 6.435, de 
1977, editada em um contexto socioeconômico totalmente diferente daquele existente 
no início deste século XXI.

A Lei n. 6.435/1977 foi concebida nos anos 1970, período em que o Estado 
brasileiro, diretamente ou por meio de suas empresas estatais, notabilizava-se como o 
grande empresário e o grande investidor. À época de elaboração da Lei n. 6.435/1977, 
as entidades fechadas de previdência complementar eram vistas como mera extensão de 
suas patrocinadoras estatais ou multinacionais. Os planos de previdência complementar 

1 A partir da Constituição Federal de 1988, o STJ vem despontando como instância máxima para a apreciação de conflitos 
relacionados aos planos previdenciários das entidades fechadas de previdência complementar. Com a Emenda Constitucional 
n. 45, de 2004, que passou a prever a exigência de repercussão geral para os recursos extraordinários junto ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), e com a Lei n. 11.418, de 2006, que disciplinou tal filtro recursal, os conflitos relacionados à previdência 
complementar dificilmente são apreciados pelo STF, seja pela jurisprudência defensiva da Suprema Corte, seja por esta entender 
que, salvo exceções, matérias relativas à previdência complementar, mesmo em se tratando de questões constitucionais, não 
possuem repercussão geral. Uma das exceções foi a polêmica sobre a competência da Justiça Comum para apreciar conflitos 
relacionados às entidades fechadas de previdência complementar, pois se tratava de apreciar, diretamente, o artigo 202 da 
Constituição Federal, sendo também notória a grande repercussão de tal tema. Em tal julgamento, concluído em fevereiro 
de 2013, o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 586.453, entendeu que a Justiça Comum, e não a Trabalhista, é a 
competente para a apreciação de tais conflitos, o que acabou por consagrar o STJ como a instância maior para interpretar as 
Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001.
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da “moda” eram os de benefício definido (BD), inspirados na realidade da legislação 
norte-americana (Employee Retirement Income Security Act – ERISA, de 1974). 

Naquela época, as estatais brasileiras comandavam a economia e simbolizavam o 
próprio Estado, praticamente sem restrições orçamentárias e sem qualquer legislação 
sobre responsabilidade fiscal. As entidades de previdência complementar, por sua vez, 
se confundiam com suas patrocinadoras e, finalmente, os planos de benefícios eram 
equiparados às próprias EFPCs, não havendo naqueles tempos legislação capaz de dis-
tinguir os “planos” de previdência complementar das “entidades” gestoras.

No Brasil, os fundos de previdência complementar não nasceram como reivindi-
cação dos trabalhadores organizados, como nos Estados Unidos, mas sim em razão de 
uma visão desenvolvimentista de governo, especialmente dos Ministros Reis Velloso2 e 
Mário Henrique Simonsen3, que pretendiam fortalecer a poupança nacional e dinamizar 
o mercado de capitais. 

Portanto, era muito frágil o nível de consciência crítica dos participantes e assisti-
dos ligados a esses planos de previdência complementar. O grau de transparência e de 
profissionalismo das EFPCs também era muito baixo.  

As relações de trabalho eram bem mais estáveis, pois em regra, tratando-se de em-
presas estatais e grandes multinacionais, a trajetória profissional de um trabalhador se 
dava inteiramente dentro da mesma companhia.

Embora a própria Lei n. 6.435/1977 (art. 42) já mencionasse as “propostas de 
inscrição”, sugerindo que a filiação aos planos previdenciários não era automática, e a 
despeito do Decreto n. 81.240/1978 (art. 8o), que expressamente previa a filiação volun-
tária, o fato é que as pessoas ingressavam nos planos de benefícios sem uma percepção 
muito clara acerca desse início de relação contratual, vocacionada a vigorar por algumas 
décadas, numa espécie de “casamento” em que o divórcio era algo extremamente raro.

Assim, em tal contexto, era compreensível que participantes e assistidos de planos 
de previdência complementar – quando não os próprios patrocinadores – enxergassem 
na entidade fechada de previdência complementar uma mera extensão da relação con-
tratual com o empregador.

No campo do equilíbrio financeiro e atuarial, a própria Lei n. 6.435/1977 (art. 45) 
admitia, sem ares de grande excepcionalidade, planos de benefícios com certo grau de 
insuficiência de reservas. Além disso, a escalada inflacionária que caracterizou os anos 
1980 ajudava a escamotear a situação real dos planos previdenciários, alguns com déficits 
acentuados e insustentáveis no longo prazo.

2  João Paulo dos Reis Velloso foi Ministro do Planejamento de 1969 a 1979.

3  Mário Henrique Simonsen foi Ministro da Fazenda de 1974 a 1979.

A realidade começa a mudar nos anos 1990, com as privatizações de empresas 
estatais, a reestruturação de pessoal e o aparecimento dos primeiros planos de contri-
buição variável e de contribuição definida. São desse período os primeiros processos 
de migração entre planos previdenciários no interior da mesma entidade fechada de 
previdência complementar, assim como os primeiros saldamentos4, que passaram a 
assegurar o chamado benefício proporcional diferido.

Também, àquela época, foi abolido o regramento do Conselho Monetário Nacional, 
que estabelecia limites mínimos – compulsórios – de aplicação em determinados ativos, 
como ações de empresas estatais e títulos do Tesouro Federal5.

Embora a Lei n. 6.435/1977 (art. 75) tenha trazido a previsão de um regime re-
pressivo para coibir práticas irregulares, apenas em 19966 houve sua regulamentação, 
passando a existir, tardiamente, um regime de sanções administrativas para as irregu-
laridades perpetradas no âmbito das atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar e, ainda assim, com uma visão distorcida, pois a pena pecuniária, por 
exemplo, recaía sobre as próprias entidades previdenciárias, e não sobre seus dirigentes 
responsáveis pela gestão irregular.

O crescimento da previdência complementar brasileira, a dinamização das relações de 
trabalho, a elevação da capacidade de vigilância e de crítica dos associados dos planos de 
benefícios, as privatizações de muitas empresas patrocinadoras, a diversificação dos planos 
de benefícios – que passaram a ter vários formatos e perfis –, a eclosão dos primeiros escân-
dalos na gestão dos investimentos dos fundos de pensão7, a necessidade de um aparato mais 
eficiente de regulação e supervisão, as preocupações com o equilíbrio fiscal e seus reflexos 
para as empresas estatais, tudo isso reclamava uma legislação mais moderna e abrangente.

Portanto, as Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001 surgem nesse contexto 
socioeconômico e sua promulgação coincide com a eclosão de novos conflitos – seja 
pela crescente complexidade do regime de previdência complementar, seja pela emer-
gência de novos atores –, com o ativismo das entidades sindicais dos trabalhadores, 
associações de representação de participantes e escritórios de advocacia especializados 
em ações repetitivas.

4  Em um esforço de síntese, saldamento de um plano previdenciário é o seu fechamento, vedando-se a adesão de novos 
participantes, além da interrupção da fluência de novos direitos para os participantes já vinculados a tal plano. Assim, garante-se 
a todos os participantes um benefício proporcional diferido, uma espécie de benefício proporcionalmente adquirido.

5  A Lei Complementar n. 109/2001 (art. 9o, § 2o) consagrou: “É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou 
limites mínimos de aplicação”.

6  Resolução MPAS/CGPC n. 12/1996. 

7  O primeiro anteprojeto de Lei para substituir a Lei n. 6.435/1977 foi produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Câmara dos Deputados sobre os fundos de pensão, em 1995/1996. Tal proposição foi depois aprimorada e convertida pelo 
Poder Executivo nos Projetos de Lei Complementar n. 08 e 10, que propiciaram a legislação hoje em vigor.
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I.  SÚMULAS SOBRE ÍNDICES DE INFLAÇÃO  
 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A judicialização de conflitos não é um fardo apenas da previdência complementar. Na 
esteira da Constituição de 1988, com a redemocratização institucional do Brasil e a 
ampliação do acesso ao Poder Judiciário, houve a proliferação de cursos de Direito e a 
massificação das ações judiciais. Estes fenômenos fizeram de nosso país o campeão de 
cursos jurídicos (hoje, há mais de 1.200 cursos de Direito em funcionamento) e em 
processos judiciais (atualmente, há mais de 100 milhões de processos em tramitação).

Em nossa tradição jurídica – seja nos cursos de Direito, nos exames da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) ou nos concursos públicos para a magistratura e ou-
tras carreiras públicas jurídicas –, o estudo do sistema previdenciário tem se limitado 
ao regime geral de previdência social (Instituto Nacional de Seguro Social – INSS), 
quando muito, no campo do Direito Administrativo, dedica-se alguma atenção à 
previdência dos servidores públicos (regimes próprios de previdência). Porém, inva-
riavelmente, não tem havido qualquer referência ao regime de previdência privada, o 
que tem ensejado, historicamente falando, a ausência de familiaridade com a legislação 
especial desse importante segmento.

Nesse contexto, a gestão do chamado “risco judiciário” é um dos itens mais impor-
tantes na agenda dos dirigentes das entidades fechadas de previdência complementar.  

Os primeiros anos de vigência das Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001 
foram marcados por alguns reveses no Superior Tribunal de Justiça – talvez porque o 
Judiciário, tradicionalmente chamado a olhar para trás e julgar o que já aconteceu, ainda 
estivesse sob o influxo da legislação anterior.

As ações judiciais movidas por participantes, assistidos e ex-participantes contra as 
entidades fechadas de previdência complementar apresentavam os mais diversos argu-
mentos jurídicos (causa de pedir), tanto na Justiça do Trabalho como na Justiça Comum.

Dezenas de milhares de ações foram movidas contra as entidades fechadas de pre-
vidência complementar a partir do final dos anos 1990, e tratavam dos mais variados 
temas: índices de correção de reserva de poupança em casos de resgate após o desliga-
mento do plano previdenciário, atualização de valor de benefícios, equiparação entre 
ativos e inativos, incorporação de vantagens como auxílio-cesta-alimentação, abonos e 
muitas outras teses jurídicas.

Com os planos de demissão voluntária ou incentivada das grandes empresas – muitas 
delas privatizadas, em processos de reestruturação de pessoal –, uma enorme quantidade 
de empregados se desligou de seus respectivos empregadores e, ainda que fosse possível 

manter o vínculo com o plano de previdência complementar8, optou também pelo 
resgate da reserva de poupança. 

Posteriormente, esses ex-participantes ingressaram em juízo com ações contra as 
entidades fechadas de previdência complementar, pleiteando que a correção monetária 
incidente sobre os valores resgatados fosse calculada por índices diversos daqueles ado-
tados pelo contrato previdenciário, ou seja, que houvesse a correção pelos chamados 
“índices expurgados” em razão dos planos econômicos.

Como é sabido, o fenômeno inflacionário dos anos 1980 e 1990 do século passado 
exigiu a edição de diversos planos econômicos para a estabilização da moeda nacional. 
Assim, até a edição do Plano Real, em 1994, houve vários planos econômicos que 
promoveram alterações em preços, índices inflacionários, contratos e até mesmo na 
unidade monetária nacional.

Assim, esses ex-participantes passaram a postular em juízo que a reserva de poupança, 
por eles resgatada em razão de seu desligamento do plano previdenciário da EFPC, fosse 
corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que em determinados períodos9 
foi maior do que os índices oficiais de inflação. Entretanto, o que constava dos contratos 
previdenciários eram tais índices oficiais, e não os “expurgados”.

Além disso, a correção dos ativos garantidores das reservas técnicas, sob a gestão das 
entidades fechadas de previdência complementar, se dava também com base nos índices 
oficiais de inflação, inclusive em razão das aplicações mínimas compulsórias então em vigor.

Em meio aos julgamentos dos planos econômicos relacionados a contratos bancários 
celebrados com instituições financeiras, foi aprovada a edição da Súmula n. 28910 do 
STJ, tratando da previdência privada, com o seguinte teor:

“A restituição de parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de 
correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”

Embora a Súmula n. 289 tenha sido uma grande derrota para as entidades fe-
chadas de previdência complementar no STJ11, é preciso realçar que todas as decisões 
que a motivaram são relativas à correção da reserva de poupança objeto de resgate, ou 
seja, ações judiciais movidas por ex-participantes, os quais se desligaram da empresa 

8 O autopatrocínio, que permitia a manutenção do vínculo associativo com o plano previdenciário, e o resgate, que exigia a 
quebra de tal vínculo, já eram admitidos sob a vigência da Lei n. 6.435/77 e seriam preservados pela legislação subsequente. Já 
o benefício proporcional diferido e a portabilidade só foram previstos depois, com a Lei Complementar n. 109/2001 (art. 14), 
e seu disciplinamento com a Resolução CGPC n. 6, de 2003. 

9 Junho/1987, janeiro/1989, março/1990, abril/1990, maio/1990, fevereiro/1991, março/1991.

10 Aprovada em 28/04/2004 e publicada no DJ em 13/05/2004.

11 Em relação às instituições financeiras, a discussão sobre a constitucionalidade dos planos econômicos ainda está pendente 
no Supremo Tribunal Federal. 
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empregadora (patrocinadora do plano de benefícios) e da própria entidade fechada de 
previdência complementar. Portanto, não cabe sua invocação extensiva para qualquer 
outra situação, como veremos no Tópico IV deste Capítulo.

Na verdade, a Súmula n. 289 do STJ consolidou uma jurisprudência contrária ao 
conjunto dos participantes e assistidos que permaneceram nos planos de previdência 
complementar, pois a matéria não tratava de conflito entre ex-participantes e EFPCs, 
mas sim entre ex e atuais participantes. A natureza plurilateral dos conflitos envolvendo 
as entidades fechadas de previdência complementar só seria melhor compreendida pelo 
STJ alguns anos depois, em julgamentos que comentaremos logo adiante.  

Na sequência da Súmula n. 289, houve um grande debate no STJ sobre qual seria 
o prazo prescricional para o ajuizamento dos pedidos formulados por ex-participantes 
que pretendiam rever os valores decorrentes de índices de inflação aplicados a essa re-
serva de poupança.

Com o julgamento dos processos da Previ (RESP 1.110.561/SP) e da Fundação 
Cosipa de Seguridade Social (Femco) (RESP 1.111.973/SP), em setembro de 2009, o 
STJ pacificou que aquele prazo prescricional é de cinco anos a contar do desligamento 
do plano de benefícios, e não de dez ou vinte anos como sustentavam ex-participantes 
em teses jurídicas até então acolhidas por alguns Tribunais Regionais12.

Outra questão de extrema importância, consolidada em 2005, dizia respeito à 
incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre as relações jurídicas 
estabelecidas entre os participantes (incluindo assistidos) e as entidades fechadas de 
previdência complementar.

A edição da Súmula n. 321, em 2005, foi outro grande revés para as entidades 
fechadas de previdência complementar, pois estabelecia que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade 
de previdência privada e seus participantes.”

Como discutiremos mais adiante neste Capítulo (Tópico VII), depois de dez anos 
de evolução jurisprudencial, a questão do CDC seria, em agosto de 2015, objeto de 
reanálise e novo entendimento do STJ.

Vale notar que na Súmula n. 289 há uma referência genérica a “plano de previdência 
privada”. O mesmo ocorria na Súmula n. 321, em que se tinha uma alusão igualmente 
abrangente a “entidade de previdência privada”, sem qualquer distinção entre entidades 
“fechadas” e entidades “abertas” de previdência complementar.

12 O novo entendimento ficou consubstanciado na Súmula n. 427, sendo essa uma das primeiras grandes vitórias das entidades 
fechadas de previdência complementar já na vigência das Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001 e do novo Código 
Civil, de 2002. 

Em uma perspectiva histórica, as edições das Súmulas n. 289 e 321 talvez se devam 
a um contexto ainda influenciado pela Lei n. 6.435/1977, a qual não trazia com tanta 
clareza conceitos depois consagrados na Lei Complementar n. 109/2001, como o do 
contrato civil, prévio custeio, equilíbrio atuarial, presença dos participantes e assistidos 
nas instâncias decisórias e empoderamento dos órgãos de regulação e de supervisão das 
entidades fechadas de previdência complementar.

Parece razoável supor também que as primeiras derrotas das entidades fechadas de 
previdência complementar nos Tribunais estivessem ligadas a um ambiente um tanto 
“contaminado” pelos debates relacionados ao sistema financeiro nacional, o que se 
verificou tanto na questão dos índices de inflação dos planos econômicos quanto na 
controvérsia sobre a aplicação do CDC.

Essa percepção imperfeita sobre a natureza jurídica das entidades fechadas de 
previdência complementar seria significativamente alterada nos próximos anos, como 
constataremos nos tópicos a seguir. 

II.  A POLÊMICA DA INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO  
 AOS BENEFÍCIOS PAGOS PELAS ENTIDADES FECHADAS DE    
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Ao longo dos quinze anos de vigência das Leis Complementares n. 108 e 109/2001, o 
Poder Judiciário tem apreciado as mais diversas teses jurídicas sobre o regime de previ-
dência complementar. 

Há processos em que as entidades fechadas de previdência complementar são apresen-
tadas pelos demandantes como “instituições financeiras” – daí a invocação do CDC, que 
incidiria sobre os contratos celebrados entre o “consumidor” e os “poderosos” fundos de 
pensão. Noutros momentos, as relações estabelecidas na esfera de tais entidades previden-
ciárias são expostas ao Judiciário como relações decorrentes do regime geral de previdência 
social, sendo comum a invocação de princípios e regras da previdência pública (INSS).  Já 
noutras ocasiões, a equiparação às instituições financeiras e a analogia com a previdência 
pública são abandonadas e trilha-se um caminho totalmente diverso: considerando que a 
relação com o plano de previdência complementar tem por premissa a relação de emprego 
com o empregador (patrocinador do plano de benefícios), transporta-se para a Justiça 
Comum os princípios e conceitos próprios do Direito do Trabalho13.

13  Em fevereiro de 2013, o STF definiu que apenas a Justiça Comum é competente para a apreciação de conflitos relacionados 
aos contratos previdenciários com entidades fechadas de previdência complementar (RE 586.453). Até então, era muito comum 
o ajuizamento de “reclamações trabalhistas” contra tais entidades de previdência complementar, objetivando a discussão de 
questões previdenciárias sob o enfoque da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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Em uma retrospectiva acerca das decisões do STJ sobre previdência complementar, 
nota-se claramente que a primeira grande mudança jurisprudencial – promovida pela Se-
gunda Seção daquela Corte (Seção de Direito Privado), à luz das Leis Complementares n. 
108/2001 e 109/2001 – ocorreu com o julgamento sobre o descabimento da incorporação 
do chamado “auxílio-cesta-alimentação” aos benefícios de aposentadoria complementar.

O auxílio-cesta-alimentação é uma verba de caráter transitório, paga a trabalhadores 
da ativa em razão de acordo coletivo de trabalho, negociado entre entidades sindicais 
de representação dos trabalhadores e dos empregadores.

Embora tais acordos dependam de negociação de quando em quando – o que sig-
nifica que de um ano para outro esse tipo de vantagem pode deixar de existir –, e não 
obstante a expressa previsão em convenção coletiva de trabalho de que se trata de verba 
de caráter indenizatório, o fato é que houve o ajuizamento de dezenas de milhares de 
ações contra as entidades fechadas de previdência complementar, nas quais os assistidos 
pediam a incorporação de tal vantagem aos benefícios de aposentadoria ou pensão pagos 
pelo regime de previdência complementar. 

Na Justiça Trabalhista, tendo em vista a natureza indenizatória, e também transi-
tória, desse auxílio-alimentação, tais ações judiciais (reclamações) contra a EFPC não 
prosperaram. O Tribunal Superior do Trabalho, em respeito às convenções entre patrões 
e empregados, até mesmo editou a Orientação Jurisprudencial 61, com o seguinte 
enunciado: 

“Havendo previsão em cláusula de norma coletiva de trabalho de pagamento mensal 
de auxílio-cesta-alimentação somente a empregados em atividade, dando-lhe caráter 
indenizatório, é indevida a extensão desse benefício aos aposentados e pensionistas.”

Entretanto, na Justiça Comum, os assistidos de planos de benefícios de entidades 
fechadas de previdência complementar que ingressavam em juízo passaram a ter suces-
so, sob a alegação de que a incorporação de tal verba aos benefícios previdenciários era 
devida em face de suposta paridade entre ativos e inativos.

Em uma impressionante subversão de conceitos, alegava-se perante a Justiça Comum 
que, a despeito do acordo coletivo e do entendimento do TST, o  auxílio-cesta-alimentação 
tinha caráter remuneratório. Ou seja, na Justiça Comum, espaço competente para apre-
ciar o contrato civil previdenciário, a natureza da verba era modificada de indenizatória 
para remuneratória!  Além disso, mesmo sem previsão no contrato previdenciário (não 
há previsão de tal verba nos regulamentos dos planos previdenciários) e mesmo sem o 
prévio custeio, as entidades fechadas de previdência complementar eram condenadas 
a suportar, de forma permanente, a incorporação de tal verba que, por depender de 
acordo coletivo, tem natureza transitória.

O próprio STJ, desde 1999, com base em um precedente do Ministro Eduardo 
Ribeiro (REsp 112.209/RS, DJ 3.5.1999), vinha considerando devida a incorporação 
de tal verba aos benefícios previdenciários pagos pelas entidades fechadas de previdên-
cia complementar, por entender que: a) apenas o auxílio alimentação pago in natura 
seria indenizatório; considerando que tal verba era concedida por meio de tíquetes e 
cartão magnético, sua natureza era remuneratória; b) em sendo remuneratória tal ver-
ba, haveria que ser feita, automaticamente, a incorporação ao benefício de previdência 
complementar, dado o princípio da “paridade” entre ativos e inativos. E ponto final.

Assim, a jurisprudência supostamente “consolidada” – gerada a partir de uma decisão 
de uma das Turmas do STJ, sem maiores debates – desprezava os princípios e a legislação 
especial que regem as atividades das entidades fechadas de previdência complementar. 

Diante desse quadro desanimador, o primeiro desafio dos advogados das entidades 
fechadas de previdência complementar foi demonstrar que tal questão jurídica precisava 
ser revisitada por meio de um debate mais aprofundado no âmbito do STJ, inclusive em 
razão da superveniência das Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001, posteriores 
àquela jurisprudência original. 

Já foi dito e cabe repetir: o STJ é o Tribunal Superior com a incumbência de zelar 
pela autoridade da legislação federal. Em um sistema federativo como o nosso, se o STJ 
não prestigiar a lei federal, ninguém mais o fará. 

Tal aprofundamento de análise acabou se dando em novembro de 2011, por ocasião 
do julgamento do Recurso Especial n. 1.023.053/RS, de Relatoria da Ministra Maria 
Isabel Gallotti, em processo movido por participantes assistidos contra a Fundação 
Banrisul de Seguridade Social.

Em síntese, os argumentos então apresentados pelas entidades fechadas de previdên-
cia complementar, seja nos recursos especiais ou nas contrarrazões, seja nos memoriais, 
em audiências ou nas sustentações orais, foram os seguintes:

 • Os precedentes do STJ são anteriores às Leis Complementares n. 108 e 109/2001.
 • Se a Justiça do Trabalho considera o auxílio-cesta-alimentação como verba de na-

tureza indenizatória, tendo em vista a pactuação em acordo coletivo entre patrões 
e empregados, não parece razoável que a Justiça Comum decrete o contrário.

 • A EFPC sequer foi parte signatária de tais acordos coletivos.
 • Inscrição no PAT: a verba pleiteada pelos aposentados está inscrita no Programa 

de Alimentação do Trabalhador (PAT) e é de natureza indenizatória.
 • O Ministério do Trabalho – a quem incumbe a supervisão do PAT –, em sintonia 

com os avanços tecnológicos, reconhece desde 2002, formal e expressamente, que 
tíquetes e cartões magnéticos são válidos como meios de execução do Programa.
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 • Ora, se a verba é indenizatória, não há como ser incorporada ao benefício de 
aposentadoria complementar.

 • Há dezenas de milhares de ações judiciais sobre tal questão, que se multiplicam 
em progressão geométrica; portanto, impõe-se a necessidade de uma rediscussão 
aprofundada dessa matéria.

 • Contrato previdenciário: com base no contrato previdenciário, que goza de au-
tonomia, tal verba, ainda que fosse remuneratória, não integra a base de cálculo 
dos benefícios de previdência complementar. Portanto, não há no contrato de 
previdência privada previsão para o pagamento de tal verba (LC 109/2001, arts. 
1o, 6o, e 18; LC 108/2001, arts. 3o e 6o).

 • Custeio: em momento algum houve contribuição para que essa verba fosse esten-
dida aos benefícios de previdência complementar. Não há como pagar benefício 
sem prévio financiamento, sem a devida capitalização (LC 109/2001, art. 18).

 • Para os planos de previdência com patrocínio estatal, a LC 108/2001 (art. 3o) 
veda expressamente o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens 
de qualquer natureza.

 • É preciso desfazer o mito de que as entidades fechadas de previdência comple-
mentar têm dinheiro. Tais entidades previdenciárias, sem fins lucrativos, apenas 
gerenciam o dinheiro de seus associados para uma finalidade previdenciária, 
contratualmente prevista (LC 109/2001, arts. 31, 32 e 34). Portanto, o “pode-
roso” fundo de pensão não existe.

 • Ao contrário de bancos e seguradoras, as entidades fechadas de previdência 
complementar, com direção participativa, não têm finalidade lucrativa e não 
comercializam seus planos previdenciários no mercado (aqui estava a gênese 
dos argumentos para a não incidência do Código de Defesa do Consumidor).

 • Mutualismo: se a EFPC é condenada a arcar com uma majoração de benefício, 
à revelia do contrato previdenciário e do prévio custeio, o plano previdenciário 
apresentará déficit – o que, nos termos da LC 109/2001 (art. 21), terá de ser 
suportado pelo conjunto dos participantes, assistidos e patrocinadores.

Em seu brilhante e aprofundado voto, a Ministra Maria Isabel Gallotti pri-
meiramente enfatizou que “tratando-se de litígio instaurado entre entidade fechada 
de previdência privada e participante de seu plano de benefícios, compete à Justiça 
Estadual processar e julgar o feito. E isso porque a causa não diz respeito ao extinto 
contrato de trabalho entre o autor e o patrocinador da entidade de previdência pri-
vada, mas à relação jurídica entre o beneficiário e a entidade mantenedora do plano 
de benefícios ao qual aderiu”.

A tese de que a Justiça Comum, e não a Trabalhista, é a competente para apreciar 
os conflitos relacionados às entidades fechadas de previdência complementar – então 
pacificada no STJ –, seria consagrada um ano e meio depois, em fevereiro de 2013, 
pelo Supremo Tribunal Federal, em um leading case da Petros (RE 586.453-SE), nos 
termos historicamente defendidos pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp). 

Na sequência, entrando no mérito da controvérsia, a Ministra Gallotti de-
monstrou a necessidade de superação da jurisprudência tradicional do STJ de que 
o auxílio alimentação só teria natureza indenizatória se fosse pago in natura. A 
Ministra lembrou muito bem que tal verba estava inscrita no Programa de Alimen-
tação do Trabalhador (PAT), cabendo sua regulamentação, por força da própria Lei 
Federal n. 6.321/1976, ao Ministério do Trabalho, o qual admitia expressamente 
o pagamento por meio de “impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros 
oriundos de tecnologia adequada”. 

Em seu raciocínio, a Ministra Maria Isabel Gallotti sustentou que “se o auxílio-
-cesta-alimentação estabelecido em convenção coletiva com natureza indenizatória não 
integra o salário sequer para os efeitos da legislação trabalhista, com maior razão ainda 
não deve integrar o benefício de previdência complementar a cargo das entidades de 
previdência privada”. 

Entretanto, independentemente de a verba auxílio-cesta-alimentação possuir na-
tureza indenizatória ou remuneratória, o mais importante, segundo o voto da Ministra 
Gallotti, seria examinar seu cabimento à luz da legislação especial da previdência privada 
e do contrato previdenciário (regulamento do plano de benefícios).

A Ministra Maria Isabel Gallotti foi enfática quanto à natureza civil da relação 
previdenciária:

“Assim, o contrato celebrado com instituição de previdência privada não integra o 
contrato de trabalho. Entre suas características principais, destaco as previstas no 
caput do artigo 202 da Constituição, com a redação dada pela EC 20/1998, a saber, 
é complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de 
previdência social; facultativo; baseado na constituição de reservas que garantam o 
benefício contratado e regulado por lei complementar.

Dada a autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência comple-
mentar, mesmo se eventualmente reconhecida a natureza salarial de determinada 
parcela, não se seguirá o direito à sua inclusão nos proventos de aposentadoria com-
plementar se não integrante do benefício contratado (cf. art. 202).” 

(grifo nosso)
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E prosseguiu, invocando os comandos da legislação federal:

“Anoto que a Lei Complementar n. 109/2001, nessa mesma linha, contém diversos 
outros dispositivos que obrigam a fixação de critérios para garantir a solvência, 
liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios con-
tratados, tudo sob a supervisão e controle do órgão de fiscalização. Confiram-se, 
entre outros, os arts. 1o; 3o, III; e 7o.” 

(grifo nosso)

Depois de reproduzir textualmente o artigo 18 da Lei Complementar n. 109/2001, 
que é, sem dúvida, um dos pilares do regime de previdência complementar, pois trata 
do custeio dos planos previdenciários, a Ministra Relatora concluiu enfaticamente:

“Verifico, pois, que a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes sa-
lariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de 
forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria 
de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independen-
temente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não 
se compatibiliza com o  princípio do mutualismo inerente ao regime fechado 
de previdência privada e nem com dispositivos da Constituição e da legislação 
complementar acima mencionada, porque enseja a transferência de reservas 
financeiras a parcela dos filiados, frustrando o objetivo legal de proporcionar 
benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e assistidos, a quem, de 
fato, pertence o patrimônio constituído.” 

(grifo posterior)

As palavras da Ministra Gallotti, em seu voto condutor, refletiam com fidelidade 
a realidade das entidades fechadas de previdência complementar, que são vistas como 
“poderosas”, mas que na verdade sequer possuem patrimônio próprio – daí o acerto em 
afirmar que seu objetivo final é “proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto 
dos participantes e assistidos, a quem, de fato, pertence o patrimônio constituído”.

Por fim, a Ministra Gallotti concluía que:

“o auxílio-cesta-alimentação não pode ser computado na complementação de aposen-
tadoria por ser vedada a inclusão de ganhos de produtividade, abonos e vantagens de 
quaisquer natureza (LC 108/2001, art. 3o, parágrafo único), restrição que decorre do 
caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo 
do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a ma-
nutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios 
exigido pela legislação de regência”.

Por unanimidade, a Seção de Direito Privado, nos termos do voto da Ministra 
Relatora, acolheu os argumentos da Fundação Banrisul de Seguridade Social.

Ao acompanhar a posição da Ministra Gallotti, o Ministro Luis Felipe Salomão, 
em seu voto, depois de registrar que o Tribunal pautava-se pela segurança jurídica, real-
çou que “se encontram presentes os requisitos objetivos que permitem um reexame da 
jurisprudência. Isso porque o precedente em relação à matéria em exame é da década 
de 1990, como dito por Sua Excelência em seu fundamentado voto, secundado pelos 
eminentes Ministros que me precederam, mas também sobretudo e especialmente, 
porque vieram novas legislações que examinaram, com detalhes, esse tema”.

Embora a nova posição jurisprudencial já tenha começado a produzir imediata-
mente seus efeitos para recursos versando sobre a mesma questão jurídica, em junho 
de 2012 houve o julgamento do Recurso Especial n. 1.207.071/RJ (Previ), também 
de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao rito da Lei dos Recursos 
Repetitivos e afetado à Segunda Seção. O acórdão adotou os mesmos fundamentos do 
caso da Fundação Banrisul de Seguridade Social acima comentado (REsp 1.023.053/RS).

Com esses dois julgados do STJ, o entendimento jurisprudencial quanto ao desca-
bimento da incorporação do auxílio-cesta-alimentação foi definitivamente pacificado, 
servindo seus fundamentos para o enfrentamento de outras teses jurídicas em que também 
se colocavam à prova as disposições das Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001.

III. A IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE “ABONOS”  
 AOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Alguns Tribunais de Justiça, por entenderem que o abono – concedido aos empregados 
da patrocinadora em razão de acordo coletivo – teria natureza remuneratória, formaram 
jurisprudência na qual acolhiam o pedido para que a entidade fechada de previdência 
complementar procedesse ao pagamento de tal verba aos participantes assistidos do 
plano previdenciário, tudo em nome de uma suposta “isonomia” ou “paridade” entre 
ativos e inativos.

Aqui, a exemplo da questão do auxílio-cesta-alimentação, os julgados não levavam 
em conta o disposto no contrato previdenciário nem tampouco o previsto na legislação 
federal da previdência complementar.

Por sua vez, as Terceira e Quarta Turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito 
Privado daquele Tribunal, negavam-se a examinar a matéria, pois o entendimento do-
minante era o de que haveria a incidência das Súmulas n. 5 e 7, que vedam, em Recurso 
Especial, respectivamente, a simples interpretação de cláusula contratual e a pretensão 
de reexame de prova.  
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Entretanto, em setembro de 2012, a partir do voto do Ministro Antônio Carlos 
Ferreira, no REsp 1.281.690/RS, em que era recorrente a Previ, essa posição do STJ 
foi alterada. Na ocasião, Sua Excelência proclamou: 

“A esse respeito, entendo que o acórdão merece reforma, pois, em que pese o entendi-
mento reiterado de ambas as Turmas que compõem a SEGUNDA SEÇÃO desta Corte, 
o caso concreto reflete a dinâmica e a interdisciplinaridade da matéria, ultrapassando, 
a meu ver, a mera interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria 
fático-probatória, ou seja, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, devendo-se, em 
interpretação extensiva, homenagear a vontade dos signatários da norma coletiva 
e preservar o equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada.”

E prosseguiu naquela ocasião o Ministro Antônio Carlos:

“A SEGUNDA SEÇÃO desta Corte, ao apreciar o REsp n. 1.023.053/RS (Relatora 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/11/2011, DJe 16/12/2011), 
modificou seu entendimento quanto à natureza jurídica do auxílio-cesta-alimentação 
estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, fundamentado na Lei n. 
6.321/1976, concluindo que essa parcela, destituída de natureza salarial, não integra 
a complementação de aposentadoria.

[...]

Por analogia, assim como o auxílio-cesta-alimentação estabelecido em norma cole-
tiva para os empregados em atividade não possui natureza salarial e, portanto, não 
se incorpora aos proventos de complementação de aposentadoria complementar 
pagos aos inativos, idêntico raciocínio presta-se ao abono único, que, destituído 
de habitualidade e pago em parcela única, é verba de natureza não remuneratória.”

Depois de relembrar o julgamento da questão do auxílio-cesta-alimentação, o Mi-
nistro Antônio Carlos Ferreira salientou com muita propriedade outro fundamento de 
grande relevância, extraído da legislação especial da previdência complementar:

“A previdência privada é de índole contratual, criada e organizada pela autonomia 
da vontade dos interessados, porque é independente do regime geral e reflete o li-
vre-arbítrio dos contratantes.”

Sobre o custeio e o equilíbrio financeiro e atuarial, sustentou o Ministro Antônio 
Carlos Ferreira:

“Logo, a inclusão de despesas com inativos não previstas na negociação coletiva e 
não contidas previamente na planificação econômica da entidade de previdência 
privada acarretará prejuízo financeiro e atuarial, comprometendo a cobertura dos 
compromissos assumidos pela  referida entidade e sua própria gestão.”

Em maio de 2014, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, tal entendimento 
da Segunda Seção do STJ seria, por unanimidade, fortalecido e consolidado em um jul-
gamento sob o rito e os comandos da Lei dos Recursos Repetitivos (REsp 1.425.326/RJ), 
ensejando a sedimentação de importantes conceitos que orientam a previdência com-
plementar brasileira. Vejamos a ementa do referido acórdão:

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ARTIGO 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR 

N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE 

DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANU-

TENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE 

BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR 

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do artigo 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de be-
nefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – 
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 
controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens 
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da 
vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das dispo-
sições estatutárias e regulamentares; e b) Não é possível a concessão de verba 
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, 
pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que 
pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios 
contratados, em um período de longo prazo.”

As teses firmadas pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.425.326/RS – sob 
o manto e a autoridade da Lei de Recursos Repetitivos, e de acordo com o artigo 927 
do novo Código de Processo Civil – possuem grande transcendência para os conflitos 
relacionados às entidades fechadas de previdência complementar, tendo em vista que:

Tese A: para os planos patrocinados por estatais e entes da Administração Pública, 
houve a consolidação de interpretação do artigo 3o da Lei Complementar 
n. 108/2001, não havendo mais qualquer dúvida de que é vedado o repasse de 
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção;

Tese B: para os planos de benefícios em geral, estejam as entidades fechadas de pre-
vidência complementar regidas apenas pela Lei Complementar n. 109/2001 
ou também pela Lei Complementar n. 108/2001, houve a consolidação 
jurisprudencial de que: não é possível a concessão de verba não prevista no 
regulamento do plano de benefícios de previdência privada;
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Tese C: ficou pacificado que não se pode conceder ou majorar benefício sem o 
prévio custeio, já que a previdência complementar tem por pilar o sistema 
de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o 
custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.

É importante que os entendimentos jurisprudenciais mencionados sejam observados 
pelos juízes e Tribunais, não apenas por terem sido firmados no colegiado competente 
para a uniformização da interpretação da legislação federal (Segunda Seção do STJ), 
mas também por estarem consagrados sob a sistemática da Lei dos Recursos Repetiti-
vos e, mais recentemente, pelo sistema de precedentes previsto no artigo 927 do novo 
Código de Processo Civil. 

IV. DELIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA SÚMULA N. 289  
 E UNICIDADE DA MIGRAÇÃO E TRANSAÇÃO 

Outro julgamento importantíssimo na jurisprudência do STJ diz respeito à incidência 
ou não dos chamados “índices expurgados” sobre valores portados em razão de processo 
de migração (AgRg no Agravo em Recurso Especial  n. 504.022/SC, relativo à Fusesc). 
Em outras palavras, a questão ora tratada refere-se à delimitação exata da abrangência 
da Súmula n. 289 do STJ que, como já comentado, teve por referência apenas prece-
dentes relativos a resgates de reserva de poupança, com efetiva cessação de vínculo do 
participante com a EFPC.

Além da delimitação da abrangência da Súmula n. 289, o STJ firmou posição 
sobre a unicidade da migração entre planos previdenciários de uma mesma EFPC e a 
integridade da transação.

Na questão surgida in concreto, participantes migraram, por ato de vontade, de um 
plano previdenciário para outro, no interior da mesma entidade fechada de previdência 
complementar.

No referido processo de migração, houve a quantificação das reservas matemáticas 
transferidas do plano antigo para o novo plano de benefícios, em uma ampla transação, 
sem a desfiliação de tais participantes da entidade fechada de previdência complementar. 

Portanto, não se trata de resgate de reserva de poupança e, dessa forma, tal situação 
não tem qualquer semelhança com os precedentes que originaram a Súmula n. 289 
sobre os chamados “expurgos inflacionários” (v. tópico I deste Capítulo).

No caso abordado neste tópico IV (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 504.022/ 
SC), o que tinha acontecido era um processo de migração, com ônus e bônus para as 
partes contratantes. Tratava-se de um negócio jurídico, na forma de uma transação entre 
os participantes e a EFPC, com a repactuação de direitos e obrigações. 

Contudo, os participantes ingressaram em juízo com ação condenatória contra a 
EFPC – da qual ainda faziam e fazem parte – requerendo a aplicação de índices que 
refletissem a suposta desvalorização da moeda sobre o montante de recursos quantificado 
para efeito da transação e migração.  Em outras palavras, os autores da ação judicial, 
sob a alegação de ter havido prejuízo, pretendiam a desconstituição apenas parcial do 
negócio jurídico em que se traduzira a migração.

Os autores alegavam haver precedente da 3a Turma (AgRg nos Edcl no 
REsp 1.217.486/DF), segundo o qual “onde há o mesmo fundamento, deve haver o 
mesmo direito”. Invocavam ainda o REsp 1.183.474/DF, que teria estabelecido que a 
“quitação somente alcança as parcelas efetivamente quitadas”.

Em tal pleito, os autores traziam ainda o velho argumento de que era “notório” 
que a entidade fechada de previdência privada teria condições de suportar o pagamento 
da condenação, dado o elevado volume de recursos por ela gerido, devendo inclusive 
ser-lhe aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

O Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do caso (AgRg no Agravo em Recurso 
Especial  n. 504.022/SC), delimitou a questão nos seguintes termos:

“Assim, a principal questão controvertida consiste em saber se, havendo transação 
extrajudicial envolvendo entidade de previdência privada e participante ou assistido 
de plano de benefícios, prevendo a migração para outro plano administrado pela 
mesma contratante, é possível a aplicação do entendimento do enunciado 289/STJ 
para determinar a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada, não 
obstante a inexistência de rompimento do vínculo contratual.”

Em seu assertivo voto, o Ministro Luis Felipe Salomão realçou:

“Ademais, como se trata de relação contratual em que a entidade fechada de previ-
dência privada não opera com patrimônio próprio – tampouco pode auferir lucro – , 
havendo mutualismo, como visto, a legislação de regência permite e estimula um 
sentido de autorresponsabilidade à coletividade dos participantes e assistidos dos 
planos de benefícios ao, efetivamente, facultar ampla participação, não só no tocante 
à gestão, mas também no que diz respeito ao controle dos atos de gestão envolvendo 
o plano de benefícios.
[...]
Dessarte, cumpre ressaltar que os valores alocados ao fundo comum obtido pelo 
plano de benefícios gerido pelas entidades fechadas, na verdade, pertencem aos 
respectivos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de 
solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em 
favor de seus próprios integrantes: 
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‘O fundo de pensão em si não tem recursos próprios. Nasce como fundação ou 
associação civil, com a finalidade exclusiva de gerir recursos dos trabalhadores, 
isto é, gerir a poupança previdenciária dos trabalhadores (nos planos patroci-
nados) e da sua rentabilidade. [...]

O que existe é solidariedade, autossuficiência, cooperativismo, associativismo, 
união de pessoas que se voltam exclusivamente para o bem comum.

O poderoso  fundo de pensão, como às vezes é chamado, não passa da associação 
de pequenas poupanças individuais dos trabalhadores.

[...]

Os recursos dos fundos de pensão pertencem aos seus participantes e assistidos, 
ou seja, se o fundo tem recursos, tem também obrigações. Aliás, se o plano de 
previdência privada não for bem administrado, poderá ter mais obrigações do 
que recursos, deixando de honrar seus compromissos. Toda a poupança gerida 
pelos fundos de pensão é titulada por seus participantes e será a eles devolvida 
na forma de pagamento de benefício previdenciário. (REIS, Adacir. Anais do 
Seminário Previdência Complementar Fechada no Brasil: perspectivas e aspectos 
legais fundamentais. Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça 
do Brasil, 2010, p 29-31).’”

Por fim, o Ministro Salomão enfrenta o tema da transação, recuperando conceitos 
elementares do Código Civil sobre anulação de negócio jurídico e a indivisibilidade de 
tal negócio jurídico.

Se a transação foi feita por ato de vontade, se por definição há concessões recí-
procas entre as partes, ou seja, ônus e bônus, sua anulação depende, primeiramente, 
da demonstração cabal de vício de consentimento (exemplos: erro, dolo ou coação). 
Assim, não basta mera alegação do autor da ação judicial. Há que se demonstrar e com-
provar o vício de vontade para desconstituir o negócio jurídico. Em segundo lugar, se 
demonstrado tal defeito, todo o negócio jurídico entre as partes transatoras é anulado, 
já que não seria razoável a invalidação apenas daquilo que se entendeu como oneroso 
para uma das partes que transacionara, remanescendo intocada a parte benéfica. Isso 
significaria enriquecimento ilícito da parte que pleiteou a anulação apenas daquilo que 
lhe parecia oneroso ou indesejável. 

Há que se respeitar o instituto da transação, em que consistem os processos de 
migração entre planos previdenciários por ato de vontade do participante, como um 
negócio jurídico uno.

Vejamos a manifestação do Relator:

“Dessarte, em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e 
eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se 
os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de 
transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda 
a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença (vide art. 849 do CC).”

O referido acórdão está assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA 

FECHADA E DIREITO CIVIL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFI-

CAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ. RESGATE. INSTITUTO JURÍDICO QUE NÃO SE 

CONFUNDE COM OS INSTITUTOS JURÍDICOS DA MIGRAÇÃO, OU DA SIMPLES PORTABI-

LIDADE. A SÚMULA N. 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO 

RESGATE, QUE É INSTITUTO MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE 

DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR 

OS BENEFÍCIOS PACTUADOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM MIGRAÇÃO PARA 

OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS, FACULTADA ATÉ MESMO AOS ASSISTIDOS. PACTUA-

ÇÃO DE TRANSAÇÃO PREVENDO A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS 

ADMINISTRADO PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO QUE 

OCORRE EM UM CONTEXTO DE AMPLO REDESENHO DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, 

CONTANDO COM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO PATROCINADOR, CONSELHO DELIBERATIVO 

(ÓRGÃO INTERNO INTEGRADO POR PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E REPRESENTANTES DO 

PATROCINADOR DO PLANO) E DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL FISCALIZADOR. TRANSA-

ÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO  CIVIL QUE ENVOLVE A CONCESSÃO DE VANTAGENS 

RECÍPROCAS. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NÃO PODE SE DAR POR MERO ARREPENDIMENTO 

UNILATERAL DE PACTUANTE DOTADO DE PLENA CAPACIDADE CIVIL. NECESSIDADE, DE 

TODO MODO, DE DESFAZIMENTO DO ATO E RESTITUIÇÃO AO STATU QUO ANTE, NÃO 

PODENDO RESULTAR EM ENRIQUECIMENTO A NENHUMA DAS PARTES. CDC. REGRAS, 

PRINCÍPIOS E VALORES QUE BUSCAM CONFERIR IGUALDADE FORMAL-MATERIAL AOS 

INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA, E NÃO A COMPACTUAÇÃO COM EXAGEROS. 

AINDA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS TENHAM ENTENDIDO PELA INCIDÊNCIA DAS 

REGRAS DO CDC, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A 

RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO 

NO ARTIGO 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 

2001. ADEMAIS, PARA O DESFAZIMENTO DA TRANSAÇÃO, POR SER MODALIDADE CON-

TRATUAL DISCIPLINADA PELO CÓDIGO CIVIL, AINDA QUE SE TRATE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO, DEVE SER SEMPRE OBSERVADA A PECULIAR DISCIPLINA DETERMINADA PELO 

DIPLOMA CIVILISTA. ALEGAÇÃO DE QUE, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, A 

SEGUNDA SEÇÃO TERIA FIRMADO TESE QUE DIVERGE DA REGRA DA INDIVISIBILIDADE 
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– INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL DA TRANSAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA 

AFIRMAÇÃO”. (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 504.022/ SC – grifos posteriores)

Sob a ótica da transação, esse precedente do STJ, produzido na Seção de Direi-
to Privado, revelou-se de grande importância, pois um processo de migração entre 
planos previdenciários não pode mais ser anulado por mera alegação de vício de 
vontade, sem a devida comprovação, nem tampouco ser desfigurado com a anulação 
apenas parcial14.

Entendemos que esse tema – transação – não se confunde com o tema15 em 
discussão no Recurso Especial n. 1.435.837/RS – de Relatoria do Ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos –, no qual a discussão 
gira em torno dos artigos 17 e 68 da Lei Complementar n. 109/2001. Isso porque, 
no processo de Relatoria do Ministro Sanseverino, o cerne da questão é o cabimento 
ou não de alteração do regulamento de plano previdenciário, em razão da necessidade 
de equilíbrio financeiro e atuarial, sem o concurso de vontade dos participantes, com 
base no artigo 17 da LC 109/2001, que permite a alteração de plano de benefícios 
de forma universal (as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se 
a todos os participantes...), desde que observados o “direito acumulado” (art. 17, 
caput), os direitos dos já elegíveis ao benefício (art. 17, parágrafo único) e os direitos 
adquiridos dos que se encontram em gozo de benefício, isto é, os direitos dos assis-
tidos (art. 68)16.

Como demonstrado, o STJ já entende que é cabível a transação, o que pressupõe 
ato de vontade, em processos de migração de planos previdenciários, “facultada até 
mesmo aos assistidos”, fruto do “julgamento afetado à Segunda Seção para pacificação 
da matéria no âmbito do STJ”, como se extrai da própria ementa do referido acórdão 
reproduzido e comentado (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 504.022/ SC).

14  Tal tema, sob o n. 943, foi afetado pelo Ministro Luis Felipe Salomão à Segunda Seção, sob o rito dos Recursos Repetitivos. 
Pendente de julgamento em maio de 2016 (REsp 1.551.488/MS). 

15  Tema 907, pendente de julgamento em maio de 2016.

16  Vale registrar que sobre o tema afetado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino existem diversos precedentes, dentre eles o 
REsp 1.463.803/RJ, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “Ao participante que cumprir todos os requisitos para 
a obtenção da aposentadoria complementar é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que o 
benefício se tornou elegível. Observância do direito adquirido (art. 17, parágrafo único, e art. 68, § 1o, da Lei Complementar 
n. 109/2001)”. Cite-se também o REsp 1.421.951/SE: “Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito 
do participante, à aplicação das regras de concessão de aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo 
apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para 
obtenção do benefício, tornando-o elegível”. 

V.  AUTONOMIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
 E AUMENTO REAL DE BENEFÍCIO

Vale comentar matéria de extraordinária importância  enfrentada pelo STJ referente ao 
cabimento ou não de aumento real de benefício na previdência complementar em decor-
rência de aumento real de benefício concedido pelo regime geral de previdência social.

O sistema previdenciário brasileiro é composto, essencialmente, pelo regime geral 
de previdência social (INSS), regimes próprios de previdência dos servidores públicos 
e regime de previdência complementar. Tais regimes previdenciários possuem princí-
pios, conceitos, regras e legislação diferentes, especialmente o regime de previdência 
complementar, que tem como um de seus pilares – inscritos na Constituição Federal 
(art. 202) e nas Leis Complementares n. 108 e 109/2001 – a capitalização de reservas.

Além disso, em relação ao regime de previdência complementar, observada a li-
berdade de contratação e assegurada a gestão participativa da EFPC, cabe ao Estado a 
fixação de padrões mínimos de conservadorismo e prudência, sempre na proteção do 
conjunto dos participantes e assistidos dos planos de benefícios.

Assim, a regulação e a supervisão do Estado – a cargo do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) e da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), respectivamente – não se voltam para a tutela de grupos de 
participantes ou interesses individuais que se sobreponham aos objetivos institucionais 
da EFPC. A tutela estatal deve objetivar a salvaguarda do plano de benefícios como um 
todo, de forma que este possa cumprir seus objetivos de proteção social do conjunto 
dos associados, inclusive no longo prazo.

Um exemplo simples: a direção da EFPC decide, tecnicamente motivada, que 
é necessário adotar uma tábua biométrica mais conservadora, já que as pessoas estão 
vivendo mais. É provável que a adoção de tal tábua – especialmente em um plano de 
benefício definido, por projetar pagamentos de benefícios previdenciários por mais 
tempo – venha a acarretar custos adicionais para o referido plano, fato que poderá não 
ser bem entendido pelos participantes, os quais eventualmente vão se insurgir contra 
tal medida prudencial, seja administrativa ou judicialmente.

Em cumprimento ao artigo 3o da LC 109, caberá ao Estado, na defesa dos interesses 
essenciais dos participantes e assistidos, preservar a medida prudencial adotada pela EFPC, 
inclusive porque esta dispõe de órgãos estatutários com a presença de representantes de 
tais associados, ainda que tal tutela estatal signifique aparentemente prejudicá-los em 
uma demanda em que está em questão um interesse localizado e imediato.
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No cumprimento de seus deveres institucionais e legais, o órgão federal de supervi-
são das entidades fechadas de previdência complementar (Previc), a exemplo do Banco 
Central e da Comissão de Valores Mobiliários em suas respectivas áreas de atuação, tem 
legitimidade, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil, de se pronunciar 
como amicus curiae em processos judiciais em que se problematizam princípios e normas 
estruturantes da previdência complementar.

No julgamento do REsp 1.414.672/MG, relativo à Fundação Vale do Rio Doce 
de Seguridade Social (Valia), estava em discussão se seria cabível estender ao regime de 
previdência complementar um aumento real concedido pelo regime geral de previdên-
cia social, em nome de uma alegada previsão contratual de que as suplementações de 
aposentadoria seriam reajustadas nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajusta-
mento dos benefícios do INSS. 

A EFPC, por sua vez, alegou que a previdência privada e o regime geral de previ-
dência social possuem planos de custeio distintos e observam legislações específicas. A 
missão institucional da EFPC, dada a modelagem do plano, seria proteger o benefício 
de aposentadoria complementar em face da depreciação inflacionária, e não promover 
aumentos reais – os quais, além de ensejarem desequilíbrios no plano de benefícios, acar-
retariam até mesmo uma situação em que os ganhos de aposentadoria seriam superiores 
à remuneração equivalente se estivessem em atividade. Conforme alegado pela EFPC, 
a quem coube recorrer ao STJ porque derrotada no TJ, o entendimento da direção da 
entidade previdenciária estava também respaldado por manifestação formal do órgão 
federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar.  

A Quarta Turma do STJ, ao apreciar o REsp 1.414.672/MG, sob a Relatoria do 
Ministro Luis Felipe Salomão, estabeleceu na ementa do acórdão:

“[...]
Possibilidade, com a anuência do órgão público fiscalizador, de não contemplar os 
aumentos reais. A previdência privada busca – sem descuidar do equilíbrio atuarial, 
que deve ser observado durante todo o decorrer da relação jurídica contratual – pro-
piciar ao participante a manutenção de padrão de vida semelhante ao que dispunha 
na ocasião em que passa a ser assistido. Embora a legislação de regência garanta a 
irredutibilidade dos benefícios, não assegura, em prejuízo do equilíbrio atuarial, a 
obtenção de ganhos reais ao assistido. Ausência de ilegalidade na determinação do 
órgão público federal com atribuição legal de fiscalizar e supervisionar as entidades 
de previdência privada, vedada a extensão de ganhos reais, por não haver fonte de 
custeio da despesa. Descabimento da excepcional intervenção do Poder Judiciário 
na relação contratual.” (julgamento ocorrido em 26/11/2013; DJe 03/02/2014)

A Terceira Turma do STJ, em julgamento de 10/03/2015 (REsp 1.510.689/MG), 
ao apreciar esse tema de aumento real de benefício, sob a Relatoria do Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, também foi bastante assertiva:

“3. Deve-se garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, ou seja, 
o poder aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação, não a concessão 
de ganhos reais ao participante, sobretudo se isso comprometer o equilíbrio atuarial 
do fundo de previdência privada. Logo, na falta de fonte de custeio correspondente, 
não se revela possível haver a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência 
oficial ao benefício suplementar.

4. O objetivo do fundo de previdência complementar não é propiciar ganho real ao 
trabalhador aposentado, mas manter o padrão de vida para o assistido semelhante ao 
que desfrutava em atividade, devendo, para tanto, gerir os numerários e as reservas  
consoante o plano de benefícios e os cálculos atuariais.
...” (REsp 1.510.689/MG; julgamento 10/03/2015; DJe 16/03/2015)

Em um precedente da Previ (REsp 1.224.594/RJ), em que se apreciava outra matéria 
(pretensão de incorporação de “benefício especial de renda certa”), o próprio Ministro 
Salomão já havia assinalado que a previdência complementar, com legislação especial, 
não pode se pautar por princípios que orientam o regime de previdência pública, como 
o da isonomia, pois 

“a previdência privada submete-se, por força de lei, ao chamado regime financeiro 
de capitalização, sendo imperioso que, para cada benefício concedido, o beneficiário 
haja contribuído para a formação da respectiva fonte de custeio, não se havendo 
falar, portanto, em isonomia geral e indiscriminada, própria de regimes estatais de 
previdência pública” (Trecho da Ementa do Recurso Especial n. 1.224.594/RJ)17.

Além da importância de se reconhecer que o regime de previdência complementar 
possui regramento próprio, o STJ, por ocasião da discussão sobre a possibilidade ou 
não de aumento real de benefício18, teve a oportunidade de reafirmar a autoridade do 
órgão federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar que, 
no caso em julgamento, já se manifestara pela improcedência do pedido dos autores.

Vejamos trecho da Ementa do Acórdão da Quarta Turma do citado REsp 
1.414.672/MG:

“Possibilidade, com a anuência do órgão público fiscalizador, de não contemplar os 
aumentos reais.[...]

Ausência de ilegalidade na determinação do órgão público federal com atribuição legal 
de fiscalizar e supervisionar as entidades de previdência privada, vedando a extensão 
de ganhos reais, por não haver fonte de custeio da despesa. [...].”19

17  A questão denominada “benefício especial de renda certa” foi pacificada no julgamento do REsp 1.331.168/RJ, afetado à 
Segunda Seção do STJ pelo rito dos Recursos Repetitivos, sob a Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

18 A matéria (tema 941) foi depois submetida à Lei dos Recursos Repetitivos e afetada para apreciação da Segunda Seção 
(REsp 1.564.070/MG), ainda pendente de julgamento em maio de 2016.

19  Grifo posterior.
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Vale também reproduzir o item 6 que acompanha tal Ementa:

“6. Com efeito, em havendo expressa anuência/determinação do órgão público fis-
calizador – que tem atribuição legal de supervisão – quanto à impossibilidade de se 
assegurar aumento real ao beneficiário, por não haver fonte de custeio específica no 
plano de benefícios, não é possível ao Judiciário a excepcional intervenção na relação 
contratual, promovendo solução individualizada discrepante da uniforme oriunda 
do órgão fiscalizador...” (grifo nosso)

Cabe registrar que a 3a Turma do STJ (RESP 1.518.525/SE), ainda que em questão 
diversa (condições para resgate da reserva de poupança), também já reconheceu expres-
samente a autoridade dos órgãos oficiais de supervisão e de regulação das atividades das 
entidades fechadas de previdência complementar.

Como Relator do referido recurso especial, interposto contra a Fundação São 
Francisco de Seguridade Social, em que participantes pretendiam resgatar sua re-
serva de poupança sem a quebra do vínculo empregatício, insurgindo-se, portanto, 
contra disposição da Resolução CGPC n. 6, de 2003, o Ministro Villas Bôas Cueva 
foi assertivo:

“Assim, não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula 
estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a 
rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o ex-participante 
de plano de previdência privada fechada fazer jus ao resgate da reserva de poupança.” 
(tal trecho consta também da Ementa do referido acórdão – grifo nosso)

A autoridade do órgão federal de supervisão também já tinha sido objeto de des-
taque no comentado julgamento do caso do auxílio-cesta-alimentação (tópico II), no 
qual a Ministra Maria Isabel Gallotti enfatizava: 

“Anoto que a Lei Complementar n. 109/2001, nessa mesma linha, contém diversos 
outros dispositivos que obrigam a fixação de critérios para garantir a solvência, liquidez 
e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios contratados, 
tudo sob a supervisão e controle do órgão de fiscalização. Confiram-se, entre outros, 
os arts. 1o; 3o, III; e 7o.”

Como se constatou, a jurisprudência do STJ tem reconhecido peremptoriamente:

 • a autonomia do regime de previdência complementar em relação aos demais 
regimes previdenciários;

 • a necessidade de prévio custeio para a majoração de benefício, em nome do 
equilíbrio financeiro e atuarial do plano previdenciário;

 • a autoridade dos órgãos de regulação e supervisão em seus objetivos de salvaguar-
dar os interesses maiores do conjunto dos participantes e assistidos dos planos 
de benefícios geridos pelas entidades fechadas de previdência complementar.

VI. PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO

Baseado no argumento de que a previdência complementar possui obrigações de trato 
sucessivo, generalizou-se (quadro que depois seria alterado) o entendimento jurispruden-
cial de que, em ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar, 
haveria o reconhecimento de prescrição ou decadência apenas sobre as parcelas previ-
denciárias reivindicadas há mais de cinco anos de seu vencimento (prescrição parcial), 
mas jamais alcançando o chamado “fundo de direito” (prescrição total).

Com isso, desvirtuou-se, em nossa avaliação, o entendimento acerca das Súmulas 
n. 29120 e 42721, pois o STJ passou a considerar que ambas haviam “pacificado” o enten-
dimento de que, em previdência complementar, existiria tão somente a prescrição parcial.

Na verdade, por ocasião da edição da Súmula n. 291, não houve essa discussão sobre 
prescrição parcial e prescrição total, mirando-se o debate apenas nas “parcelas de comple-
mentação de aposentadoria”, sem contudo exaurir o tema do “fundo de direito”. Com 
relação à Súmula n. 427, esta versou sobre processos judiciais movidos por ex-participantes 
em relação ao resgate de suas reservas de poupança (contados da data do pagamento), não 
se tratando, portanto, de parcelas sucessivas ou de trato continuado. Também naquela 
oportunidade não se discutiu o chamado “fundo de direito”, em que se consubstanciam 
certos negócios jurídicos celebrados no âmbito das entidades de previdência complementar.

Tal discussão ocorreria, efetivamente, no âmbito do STJ, por ocasião do julgamento 
do REsp 1.201.529/RS, em que uma pensionista procurava majorar os valores de seu 
benefício previdenciário pago por entidade de previdência complementar mas, para 
tanto, impugnava a própria alteração do contrato ocorrida há quase vinte anos antes 
do ajuizamento da ação. Isso significava que a discussão não se referia apenas a parcelas 
vencidas e não pagas (“direito originado”), mas também a uma controvérsia sobre a 
própria mudança do contrato (alteração da “situação jurídica fundamental”, também 
chamada pela doutrina de “direito originante”, delimitado no tempo, pois se tratava de 
controverter a modificação do negócio jurídico ocorrida há quase vinte anos). 

20  Súmula n. 291: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve 
em cinco anos”.

21  Súmula n. 427: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos 
contados da data do pagamento”.
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Em tal caso, o Ministro Sidnei Beneti, ao relatar o referido Recurso, valeu-se do 
entendimento então recorrente para assim se posicionar:

“[...] versando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo, representada pelo paga-
mento de pensão, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente 
ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito.”

Trecho do Voto Min. Sidnei Beneti, Relator no caso da MBM (REsp 1.201.529/
RS – grifo posterior)

Com tal voto, o Ministro Sidnei Beneti contemplava o pleito de correção da pensão, 
excluindo apenas do recálculo as parcelas vencidas e não pagas há mais de cinco anos do 
ajuizamento da ação. Dessa forma, com essa jurisprudência, permitia-se que, a qualquer 
tempo, qualquer questão relacionada à previdência complementar pudesse ser rediscutida 
junto ao Poder Judiciário. Tal jurisprudência criava, na prática, uma insegurança jurídica 
muito grande, pois negócios jurídicos celebrados no passado – especialmente alterações 
de regulamento – poderiam ser revisitados indefinidamente no tempo.

Entretanto, a partir do voto-vista proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 
contraposição ao entendimento do Relator (que aplicava o entendimento clássico e até 
então pacífico de que, em qualquer situação ou hipótese, a prescrição alcançaria apenas 
“parcelas” e jamais o “fundo de direito”), a Segunda Seção do STJ passou a reconhecer a 
existência de situações em que há prescrição de fundo de direito (ou decadência, já que 
a terminologia tem sido usada pelos Ministros como sinônimo), e não apenas situações 
de prescrição parcial (das parcelas/prestações).

A Ministra Gallotti, ao abrir a divergência com o Relator, apresentou aprofun-
dado voto sobre o tema, no qual registrou que, no caso em julgamento, não havia 
que se falar em relação de trato sucessivo, mas sim na invalidação de um regulamento 
(contrato) ao qual aderiu o participante, pretensão que deveria estar sujeita a um 
prazo decadencial. 

Na oportunidade, a Ministra, ao abrir a dissidência durante o julgamento, ressal-
tou a necessidade de separar ações que questionam apenas as “parcelas” (hipótese do 
art. 75 da LC 109) daquelas que questionam o próprio “negócio jurídico” (contrato/
regulamento do plano), registrando que, quando da edição das Súmulas n. 291 e 427 
do STJ, essas duas situações distintas não foram objeto de debate.

A própria ementa do acórdão do REsp 1.201.529/RS deixou evidente a necessidade 
de distinguir essas duas situações:

“[...] 3. Hipótese, todavia, em que o autor da ação não se limita a pleitear prestações 
com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. 

Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio con-
trato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. [...].”

(grifo posterior)

Nesse sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti reconheceu a validade do artigo 
75 da LC 109/2001, delimitando, porém, seu campo de abrangência, ao lembrar que 
existem ações judiciais cujos pedidos envolvem apenas as prestações de trato sucessivo, 
cuja lesão se renova a cada pagamento (prescrição parcial), mas há também litígios em 
que o que se pretende é anular o negócio jurídico, na forma de impugnação à situa-
ção jurídica fundamental (“pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; 
modificar o próprio contrato”), daí a ocorrência do prazo decadencial de quatro anos, 
que alcança o chamado “fundo de direito”, nos termos do artigo 178 do Código Civil.

O Ministro João Otávio de Noronha, ao proferir o seu voto e acompanhar a Mi-
nistra Gallotti, sustentou que:

“... a discussão aqui, em tese, é da prescrição do fundo de direito... quando se celebrou 
nova estipulação, novo contrato, nasceu nova relação jurídica, que, evidentemente, 
pôs fim à anterior... Se a parte não quer respeitar esse novo contrato, no qual se baseia 
a empresa de previdência para pagar a mensalidade ou a aposentadoria ao associado, 
teria, evidentemente, que desconstituí-lo para, então, retornar ao contrato original.” 

Assim, o Ministro Noronha concluiu: 

“querer calcar, agora, o direito ao recebimento da prestação em um contrato original 
que já havia sido eliminado sem desconstituir o que eliminou o passado parece-me 
um atalho impossível no Direito. Prescrição do fundo de direito, na realidade, outra 
coisa não é que decadência. Decadência é o direito de anular a relação jurídica que 
se estabeleceu com algum vício. Mas a parte não o fez. Agora, ela diz: quero receber 
meus direitos, quero receber a minha aposentadoria com base no contrato anterior, 
sem desconstituir o contrato vigente. Por que sem desconstituir? Porque não tem mais 
prazo para desconstituir o contrato vigente, visto que o prazo máximo de decadência, 
quer no Código de 2002, quer no Código de 1916, é de quatro anos.” 

(grifo posterior)

Dado o ineditismo desse debate na 2a Seção, houve vários pedidos de vista.
Em seu voto-vista, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acompanhando a diver-

gência aberta pela Ministra Gallotti, registrou:

“há de se distinguir as pretensões que surgem da lesão relacionada ao negócio jurídico 
original daquelas que, ao reverso, nascem nas prestações periódicas ou por fatos delas 
decorrentes, embora diferidas no tempo. Em outras palavras, deve-se examinar se a 
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entidade, ao conceder o benefício inicial da previdência privada, calculado a partir 
de critérios supostamente ilegais, violou o fato constitutivo do direito reclamado, 
deflagrando, a partir daí, o prazo quinquenal dentro do qual perece o próprio direito, 
ou se, ao revés, estar-se-ia diante de violação periódica nascida a cada prestação, em 
desacordo com o ato constitutivo, hígido e legítimo.” 

Concluindo, o Ministro Villas Bôas Cueva afirmou que: 

“proclamar, portanto, a imprescritibilidade do fundo de direito equivale a romper 
toda a equação econômica na qual se assenta o sistema previdenciário complementar”. 

(grifo posterior)

Por sua vez, o Ministro Raul Araújo, que também pedira vistas do processo, afirmou 
que acompanhava a divergência aberta pela Ministra Gallotti:

“adotando a tese da prescrição do próprio fundo do direito... no caso dos autos, a 
autora não alega que a prestação inicial e as prestações subsequentes estejam sendo 
calculadas de forma discrepante do estabelecido no contrato então em vigor; ao revés, 
pretende a autora desconstituir a própria relação jurídica fundamental estabelecida”.

O Ministro Moura Ribeiro, último a votar após pedido de vista, concluiu que: 

“com o objetivo de alterar o contrato firmado no ano de 1983 e que, por sua vez, 
substituiu aquele firmado em 1950, a autora-recorrida busca, na verdade, discutir a 
própria relação jurídica fundamental, o que enseja a incidência do prazo de 4 anos 
previsto no artigo 178, § 9o, V, b, do CC/16, então vigente à época dos fatos”.

Ao final desses debates, a tese tradicional, até então unânime no Tribunal, foi su-
perada pela divergência aberta pela Ministra Maria Isabel Gallotti, acompanhada pelos 
Ministros João Otávio de Noronha, Ricardo Villas Bôas Cueva, Raul Araújo, Antônio 
Carlos Ferreira e Moura Ribeiro. 

O novo entendimento sedimentado pela Seção de Direito Privado do STJ foi 
replicado no REsp 1.310.114/RS, da Funcef, de Relatoria do Ministro Luis Felipe 
Salomão, no qual, a exemplo do entendimento adotado no citado REsp 1.201.529/
RS, houve fixação de prazo decadencial para anulação de negócio jurídico (prazo para 
impugnação de situação jurídica fundamental em ações em que se questiona e se nega 
o próprio fundo de direito consubstanciado em alteração de cláusula contratual). 

No caso da Funcef, o Ministro Relator, que inicialmente havia sido contrário ao 
provimento do Recurso, voltou atrás em sua posição para se alinhar ao precedente fixado 
pelo REsp 1.201.529/RS e ir além, salientando que a impugnação da situação jurídica 
fundamental, apta a ensejar a incidência do prazo decadencial de quatro anos, pode se 
dar até mesmo em pedido implícito de anulação de contrato, já que o pedido judicial 

do Autor, impugnando a situação jurídica fundamental (fundo de direito), vem muitas 
vezes travestido  de mero pedido de correção de parcelas previdenciárias. O citado caso 
da Funcef possui a seguinte ementa:

“[...] O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO VINDICANDO ANULAÇÃO DE PACTUAÇÃO 

FIRMADA ENTRE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E EX-PARTICIPANTES, PARTICIPANTES 

OU ASSISTIDOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA É DE 4 ANOS [...].” 
(REsp 1.310.114/RS)

Desse modo, com a fixação de um marco temporal para o possível ajuizamento de 
ação judicial que pretende a anulação de negócio jurídico relativo à entidade fechada de 
previdência complementar, foi dado um passo importante para a segurança jurídica dos 
planos previdenciários e para a proteção do conjunto e seus participantes e assistidos. 

VII. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
  A REVISÃO DA SÚMULA N. 321 E A NOVA SÚMULA N. 563

Um dos marcos da evolução jurisprudencial do STJ se deu por ocasião da revisão da 
Súmula n. 321, cujo teor estabelecia:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade 
de previdência privada e seus participantes.”

Como já mencionado no início deste Capítulo, tal súmula foi editada em 2005, na 
esteira das discussões sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
para as instituições financeiras. 

Por muitos anos discutiu-se a aplicabilidade do CDC aos bancos, prevalecendo, 
ao final, o entendimento consubstanciado na Súmula n. 297: “o CDC é aplicável às 
instituições financeiras”.

Em meio a esse debate relativo às instituições financeiras, realizaram-se alguns 
julgamentos tratando da incidência do CDC para a previdência privada.

A Súmula n. 297 para as instituições financeiras foi editada em setembro de 2004. 
Pouco tempo depois, em dezembro de 2005, passava a vigorar a Súmula n. 321 para 
a previdência privada, sem um debate mais aprofundado sobre o tema, como sugerem 
os precedentes daquele período.

Ao que parece, as entidades fechadas de previdência complementar, por desenvolve-
rem suas atividades em um regime de capitalização das reservas, realizando investimentos 
dos recursos previdenciários de seus participantes, foram confundidas com instituições 
financeiras e colocadas juridicamente ao lado das seguradoras e entidades abertas de 
previdência complementar.
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As Leis Complementares n. 108 e 109, que hoje regem a previdência complementar, 
tinham sido publicadas em 2001. Portanto, eram muito recentes na época da formação 
daquela jurisprudência. Muitos dispositivos dessa nova legislação especial sequer tinham 
sido objeto de disciplinamento pelos órgãos de regulação e supervisão. 

A aplicação do CDC para as entidades fechadas de previdência complementar 
passou a gerar graves equívocos e distorções, como convocação de seus administrado-
res pelo Procon para a tentativa de acordos com supostos “consumidores”, inversão do 
ônus da prova, ajuizamento de ações civis públicas contra tais entidades previdenciárias, 
distribuição de processos em varas especializadas do consumidor (em equiparação com 
demandas de massa nas áreas de telefonia, serviços bancários e outros), isenção de custas 
que acabavam por incentivar novas demandas judiciais, interpretação de cláusulas do 
contrato previdenciário em favor de grupos de litigantes (em detrimento não da EFPC, 
mas do conjunto dos participantes e assistidos, que são os titulares dos recursos), atua-
ção do Ministério Público em afronta aos artigos 5o, 72 e 74 da Lei Complementar 
n. 109/2001, etc.

Ao longo desses últimos anos, em que foi intensificada a discussão sobre a incidên-
cia ou não do CDC para as entidades fechadas de previdência complementar, foram 
apresentados os seguintes argumentos para demonstração da inadequação do diploma 
consumerista (Lei n. 8078/1990) a esse segmento da previdência complementar22:

 • A própria jurisprudência do STJ havia avançado muito nos últimos anos, pois 
a previdência complementar, com sua crescente  judicialização, foi muito dis-
cutida no Brasil, especialmente na 3a e 4a Turmas do STJ, bem como em sua 
Seção de Direito Privado.

 • Diversos conceitos e expressões do CDC são estranhos às entidades fechadas 
de previdência complementar, a saber: “fornecedor”, “mercado de consumo”, 
“remuneração por serviço ou produto”, “preço”, “publicidade e propaganda”,  
“práticas comerciais”, etc.

 • A nomenclatura é reveladora para a compreensão da questão: a) entidades “aber-
tas” de previdência complementar: são abertas, acessíveis a quaisquer pessoas 

22 Por ocasião do julgamento do leading case da Valia (REsp 1.536.786/MG), fizemos questão de registrar em nossa susten-
tação oral que o pedido de afastamento do CDC para as relações contratuais estabelecidas no âmbito das entidades fechadas 
de previdência complementar não significava, de modo algum, diminuir a importância desse importante diploma legal (Lei n. 
8078/90), que em seus vinte e cinco anos de existência modernizou extraordinariamente as relações comerciais no Brasil.  Na 
verdade, reverenciar a autoridade do CDC é, também, delimitar com maior precisão seu campo de abrangência. Tanto é verdade 
que, por ocasião da organização do livro A Inaplicabilidade do CDC para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp/Cejuprev, 2013), selecionamos o parecer da ilustre professora da Universidade de São Paulo e uma das autoras do 
anteprojeto do Código, ADA PELLEGRINI GRINOVER, que sustentava doutrinariamente a incidência do CDC apenas para 
as entidades abertas de previdência complementar.

físicas e possuem planos comercializados no “mercado de consumo”; b) entida-
des fechadas de previdência complementar: o nome já diz – tem destinatários 
específicos, fechados, planos previdenciários acessíveis apenas aos empregados 
de uma empresa ou aos servidores de determinado órgão público; a entidade 
é fechada, seus planos não são comercializados no mercado. Portanto, não há 
“mercado de consumo”. 

 • Ausência de finalidade lucrativa: a entidade fechada de previdência complemen-
tar, por expressa definição legal, não tem fins lucrativos (LC 109/2001, art. 34). 
Não há “prática comercial”. Qual sua razão existencial? É gerir os planos de 
previdência complementar dos seus próprios participantes e assistidos.

 • Ausência do conceito de “remuneração” ou “preço” por “serviço” ou “produto”: 
o que existe é “contribuição previdenciária”, decorrente de cálculo atuarial, num 
regime mutualista e condominial.

 • Tendo em vista o artigo 18 da Lei Complementar n. 109/2001, os recursos 
previdenciários recebidos pela entidade fechada de previdência complementar 
destinam-se ao custeio do plano de benefícios do conjunto de participantes 
e assistidos. 

 • Mutualismo – Associativismo: o conflito entre um participante e uma entidade 
fechada de previdência complementar não é um conflito de um fraco contra 
um forte. É conflito plurilateral, não bilateral. Se houver déficit do plano de 
benefícios, todos os participantes serão chamados a pagar a conta. Como, en-
tão, aplicar o artigo 47 do CDC, que prevê que a interpretação das cláusulas 
contratuais será mais favorável aos “consumidores”? O que significa interpretar 
o regulamento de um plano de previdência de forma mais favorável ao litigante? 
É admitir que os demais participantes responderão pelas consequências e serão 
solidariamente prejudicados? 

 • A legislação especial – Leis Complementares n. 108 e 109 – exige que os parti-
cipantes e assistidos façam parte dos órgãos diretivos da EFPC. Há um regime 
protetivo próprio, daí a incompatibilidade com o CDC. Há uma legislação 
especial, federal, ou seja, há um microssistema, com mecanismos especiais de 
proteção aos participantes e assistidos dos planos de benefícios. 

 • A fragilidade (ou vulnerabilidade) que caracteriza a relação de consumo não se 
verifica no âmbito de uma entidade fechada de previdência complementar, o 
que obviamente é diferente na relação com uma seguradora ou com um banco.

 • As atividades das entidades fechadas de previdência complementar são regu-
ladas e fiscalizadas, respectivamente, pelo CNPC e pela Previc. As atividades 
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das entidades abertas de previdência complementar são reguladas e fiscalizadas, 
respectivamente, pelo CNSP23 e pela Susep24.

Embora a Segunda Seção (Seção de Direito Privado do STJ) só tenha revisitado o 
tema do CDC e alterado seu entendimento sumular em 2015, é possível notar nitida-
mente entre os seus integrantes, por meio de seus votos, uma crescente compreensão 
dos princípios e regras que orientam o funcionamento das entidades fechadas de pre-
vidência complementar.

Em 2011, o Ministro Luis Felipe Salomão já afirmava:

“O artigo 34 da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que as entidades de 
previdência privada fechada apenas administram os planos, isto é, não são as detento-
ras de seu patrimônio, de sorte que o acolhimento da tese dos recorrentes [...] coloca 
em risco o custeio dos benefícios, resultando em prejuízo aos demais participantes e 
beneficiários, que são os verdadeiros detentores do patrimônio acumulado”. (RESP 
814.465/MS (DJ 24/05/2011 – grifo nosso)

Se voltarmos aos votos da Ministra Maria Isabel Gallotti por ocasião do julgamen-
to do descabimento do auxílio-cesta-alimentação aos benefícios pagos pelas entidades 
fechadas de previdência complementar, tanto no precedente da Fundação Banrisul de 
Seguridade Social como no Recurso Repetitivo em que figurou a Previ, ambos de sua 
Relatoria, vamos encontrar esse entendimento de que os recursos do plano previdenciário 
pertencem ao conjunto dos participantes e assistidos:

“Verifico, pois, que a extensão de vantagens pecuniárias..., de forma direta e auto-
mática, aos proventos de complementação de aposentadoria..., não se compatibiliza 
com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada... 
porque enseja a transferência de reservas financeiras à parcela dos filiados, frustrando o 
objetivo legal de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes 
e assistidos, a quem, de fato, pertence o patrimônio constituído.” (RESP 1.023.053/
RS, com reprodução no voto do REsp Repetitivo 1.207.071/RJ – grifo nosso).

Outro ponto relevante para a compreensão da natureza jurídica das entidades fe-
chadas de previdência complementar e sua incompatibilidade com o CDC diz respeito 
ao fato de que os participantes e assistidos fazem parte da gestão do plano previdenciário 
a que são vinculados. 

23  Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). 

24  Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Sobre esse aspecto, cumpre registrar as considerações do Ministro João Otávio de 
Noronha:

“[...]

3. Tratando-se de relação com entidade de previdência privada fechada com partici-
pação ativa dos participantes na gestão do fundo de pensão, afasta-se a incidência do 
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o mutualismo e o cooperativismo 
que regem a relação entre as partes.”

(AgRg no AREsp 545.052/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 
Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015 – grifo nosso)

Em novembro de 2014, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nessa linha juris-
prudencial evolutiva, proferiu pela primeira vez o voto que enfrentou diretamente a 
questão do CDC e, de forma clara, rejeitou sua incidência para os contratos celebrados 
no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar  (REsp 1.421.951/SE). 

Na ocasião, o voto do Ministro Villas Bôas Cueva teve o apoio unânime dos demais 
membros da Terceira Turma, proclamando:

“[...]

3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida 
entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, porquanto o 
patrimônio da entidade e respectivos rendimentos revertem-se integralmente na 
concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo 
e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão 
não se enquadra no conceito legal de fornecedor, devendo a Súmula n. 321/STJ ser 
aplicada somente às entidades abertas de previdência complementar.

[...]” (REsp 1.421.951/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 
julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014 – grifo posterior)

Em tal precedente, o Ministro Villas Bôas Cueva invocou um precedente da 2a Seção 
(AgRg no Agravo em REsp n. 504.022/SC), já acima comentado (tópico IV, relativo 
à migração e à transação), de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que, embora 
não tenha naquela oportunidade afastado por completo a incidência do CDC, o fez 
genericamente nos seguintes termos:

“5. Com efeito, é descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor alheia 
às normas específicas inerentes à relação contratual de previdência privada comple-
mentar e à modalidade contratual da transação, negócio jurídico disciplinado pelo 
Código Civil, inclusive no tocante à disciplina peculiar para o seu desfazimento.”
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Nessa linha do tempo, em junho de 2015, em um recurso interposto pela Valia 
(Agravo convertido no Recurso Especial n. 1.536.786/MG), a questão da incidência 
ou não do CDC para as entidades fechadas de previdência complementar foi afetada à 
Segunda Seção do STJ, pela Quarta Turma, a pedido do Ministro Luis Felipe Salomão, 
que se baseava fundamentalmente na divergência aberta pelo Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, da Terceira Turma, conforme acima mencionado. Em agosto daquele ano, 
o processo foi a julgamento, permitindo a rediscussão da Súmula n. 321.

Ao proferir o seu voto nesse leading case da Valia, o Relator do Recurso, Ministro 
Luis Felipe Salomão, após reproduzir a doutrina do professor Daniel Pulino25, que bem 
explica a natureza jurídica das entidades fechadas de previdência complementar e suas 
diferenças em face das entidades abertas de previdência complementar, enfatizou:

“Nesse passo, assinalo que, conforme disposto no artigo 36 da Lei Complementar 
n. 109/2001, as entidades abertas de previdência complementar são constituídas 
unicamente sob a forma de sociedades anônimas.

[...]

As operações de previdência privada aberta são realizadas em regime de mercado e 
resultam em captação de poupança popular. Não há intuito exclusivamente prote-
tivo-previdenciário.

[...]

No tocante às entidades fechadas, contudo, por força de lei, são organizadas ‘sob a 
forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos’, havendo um claro mu-
tualismo entre a coletividade integrante dos planos de benefícios administrados por 
essas entidades [...]”

Ao final, Sua Excelência concluía em seu denso voto: 

“Penso, portanto, diante de tudo que foi assinalado, que as regras do Código Consu-
merista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, 
não se aplicam às relações envolvendo participantes e/ou beneficiários de planos de 
benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim, a meu juízo, 
deve ser interpretada a Súmula n. 321/STJ, que continua válida, contudo, restrita 
aos casos a envolver entidades abertas de previdência.”

25  PULINO, Daniel. Previdência Complementar: natureza jurídico-constitucional e seu desenvolvimento pelas entidades fechadas. 
São Paulo: Conceito, 2011, pp. 130-133.

A decisão foi unânime, com a presença de todos os ministros integrantes da Se-
gunda Seção.

Como um dos magistrados que acompanhou o voto do Relator, mas antes pedira 
vista, vale registrar o pronunciamento do Ministro Marco Buzzi:

“O objeto destes fundos de pensão compreende a gestão dos recursos financeiros 
provenientes das contribuições previdenciárias e o seu retorno em benefícios para os 
seus participantes, quando da concessão da suplementação de aposentadoria, não se 
confundindo com a venda de um produto ou serviço.

[...]

Nessa perspectiva, a finalidade única e precípua de executar planos previdenciários, 
reconhecida legal e doutrinariamente, com efeito, exclui os fundos fechados de pensão 
das regras de mercado dispostas no Código de Defesa do Consumidor, não cabendo 
enquadrá-los como fornecedores de serviços.

[...]

Entende-se, assim, revisando o posicionamento antes defendido, que o Código de 
Defesa do Consumidor, pelos motivos acima alinhavados, não se aplica às entidades 
fechadas de previdência complementar.

[...]” 

Na sequência, com o objetivo de dar mais segurança jurídica e clareza para os juris-
dicionados e julgadores, foi cancelada a referida Súmula 321 e aprovada, em 24/02/2016, 
a edição da Súmula n. 56326, cujo teor é o seguinte:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência 
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades 
fechadas.”

Esse novo e definitivo entendimento do STJ, que ensejou o cancelamento de uma 
Súmula (321) e a edição de outra (563), é a culminância de um processo evolutivo na 
compreensão das Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001 e na consagração das 
normas de funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar.

26  DJe 29/02/2016.
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VIII. CONCLUSÕES

Em razão da forte judicialização dos conflitos com entidades fechadas de previdência 
complementar, foi possível discutir nesses últimos anos, com maior recorrência, e tam-
bém profundidade, nas diversas instâncias do Poder Judiciário, em especial no STJ, o 
tema da previdência complementar.

Embora ainda haja alguns temas pendentes de completa pacificação27, acredita-
mos que a evolução jurisprudencial do STJ, retratada neste Capítulo, tem contribuído 
efetivamente para a previsibilidade e a segurança jurídica do regime de previdência 
complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. 

Muitos dos acórdãos aqui comentados, que já possuíam a força vinculante decor-
rente da Lei de Recursos Repetitivos, agora ganham ainda maior importância com o 
Novo Código de Processo Civil,  que estabelece em seu artigo 927:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de de-
mandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

[...]” (grifo nosso)

Em coerência com o artigo 927 acima reproduzido,  cabe ainda destacar o disposto 
no artigo 311 do novo CPC, que trata da possibilidade de concessão de tutela de evi-
dência nas hipóteses de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, e o disposto 
no artigo 332, segundo o qual, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, in-
dependentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que 
contrariar acórdão do STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme preceitua o artigo 926 do CPC, “os tribunais devem uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

É sempre oportuno lembrar que o simples ajuizamento de uma ação contra uma 
EFPC, ainda que não resulte em condenação, já acarreta custos para o conjunto dos 
participantes e assistidos dos planos previdenciários, tendo em vista o disposto no arti-
go 18 da Lei Complementar n. 109/2001. 

27  Tema tratado no Capítulo deste livro sobre: “Contrato previdenciário – Autonomia e prevalência das regras civil-previ-
denciárias – vedação constitucional e legal de repercussão trabalhista sobre benefícios em manutenção”, de José Luiz Guimarães 
Júnior.

Um sistema processual eficiente não pode impedir, pelo contrário, deve garantir o 
acesso ao Judiciário daqueles que sejam lesados ou ameaçados em seus direitos. Porém, 
a eficiência desse mesmo sistema processual, em nome dos objetivos de justiça e de 
segurança que orientam o Direito, deve também desestimular pleitos repetitivos acerca 
de teses já pacificadas pelos Tribunais Superiores.

Com base nas Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001, a jurisprudência 
do STJ é hoje um referencial importantíssimo para a transparência, a segurança e a 
proteção dos interesses maiores dos participantes e assistidos dos planos de previdência 
complementar. 



A GESTÃO PREVENTIVA 
DOS RISCOS JURÍDICOS 
NAS ENTIDADES FECHADAS DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

“Correr riscos reais, além de me apavorar, não é por medo que eu sinta 
excessivamente – perturba-me a perfeita atenção às minhas sensações, o que me 
incomoda e me despersonaliza.” Fernando Pessoa

Desde os primórdios, o ser humano convive com o risco. Se antes o maior risco era a 
própria sobrevivência – quando o homem enfrentava os fenômenos naturais, a escassez 
de comida e as doenças –, na sociedade contemporânea, as pessoas lidam também com 
outros tipos de medos e formas diferentes de ansiedades relacionadas não só com o pre-
sente, mas principalmente com o futuro incerto1 e, por isso, para muitos, ameaçador. 
Há quem diga que vivemos numa “sociedade de riscos”.

Nesse ambiente de insegurança e na tentativa de reagir a ele, busca-se o desenvol-
vimento de mecanismos de controles que, se não são suficientes para eliminar todos os 
riscos, ao menos, quando eficientes, permitem preveni-los e, assim, reduzir a probabi-
lidade da ocorrência de um dano mais grave.

Vale destacar a necessidade de desmistificar a conotação negativa, geralmente as-
sociada ao risco, uma vez que este, além de ser muitas vezes inevitável, é imprescindível 
para a mudança e a evolução. 

Trazendo essas breves noções para o ambiente da previdência complementar fechada 
(que é um grande exemplo de sistema de proteção das pessoas contra riscos como doença, 
invalidez, perda de emprego ou velhice), observa-se que alguns elementos determinam 
ainda mais a importância da adoção de eficientes controles.

Primeiro, o fator tempo. Pelo menos, potencialmente, a relação previdenciária 
perdura por décadas e essa distância temporal na entrega do produto contratado, não 
raro, enseja insegurança pela ótica do participante. 

1 “O futuro é incerto. Decorrentes dessa incerteza advêm os riscos. Porém, em sentido estrito, nem toda incerteza é risco. 
A incerteza passa a ser risco quando comporta em si a possibilidade de causar impacto em pelo menos um objetivo dentro de 
determinado contexto em análise. Assim, a partir da trilogia futuro, incerteza e risco, pode-se definir risco como a incerteza 
futura que pode ser mensurada em termos de probabilidade e impacto em relação a um objetivo planejado.” PENA, Ricardo; 
GALAZZI, Geraldo. A Supervisão baseada em riscos na previdência complementar no Brasil: estágio atual e perspectivas. 
Avaliação de Riscos. Manual de Boas Práticas (coordenador editorial: Wagner de Góes). São Paulo: Abrapp/ICSS/Sindapp, 
2008, p. 158.
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Além disso, o dever de fidúcia dos gestores que devem corresponder com lealdade 
à confiança depositada pelos participantes na aplicação dos recursos que lhe são transfe-
ridos, com o objetivo precípuo de propiciar o adimplemento das obrigações estipuladas 
no contrato (no caso o Regulamento do plano de benefícios) e, de consequência, o 
cumprimento dessa missão de enorme relevância social.

A Lei Complementar n. 109/2001, que completa quinze anos de vigência (razão 
da edição desta obra), indubitavelmente constituiu-se num importante marco legal ao 
alicerçar as bases necessárias para uma verdadeira revolução nas práticas de governança, 
gestão e controles de riscos no âmbito das entidades fechadas de previdência comple-
mentar, algumas delas apontadas na Resolução CGPC n. 13/2004. 

Este trabalho tem como propósito abordar, especificamente, os diversos riscos 
jurídicos presentes no segmento de previdência complementar fechada e como desafio 
apontar algumas medidas de controles, na tentativa de preveni-los. Afinal, prevenção é 
o pressuposto da gestão baseada em riscos.

I. DIVERSOS RISCOS PRESENTES NAS ATIVIDADES  
 DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES FECHADAS DE  
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA

“Existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode 
deixar de correr.” Peter Drucker

No sistema bancário mundial, verifica-se que os grandes marcos históricos na adoção 
de medidas que visam estabelecer maior controle aos riscos vieram sempre após alguma 
crise derivada justamente pela falta de adoção desses controles.

Já na década de 1970, havia alguns movimentos naquele sentido, como a criação 
do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, integrado por presidentes de diversos 
bancos centrais, que deu origem à Concordat (Concordata de Basileia), revista em 1983 
em função da falência do Banco Ambrosiano – o banco privado mais importante da 
Itália –, ocorrida em junho de 1982.

Em 1988, num cenário de nova crise econômica mundial, um histórico acordo, 
denominado International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 
que ficou conhecido como “Acordo de Basileia”, foi assinado por vários bancos centrais 
pertencentes ao G-10. 

Um dos pontos basilares daquele acordo foi a exigência, como medida preventiva, 
de uma capitalização proporcional ao nível de risco de crédito da instituição, buscando, 
com isso, desestimular a contratação de operações mais arriscadas. A partir dali, mudou-se 
o foco da supervisão bancária que até então concentrava-se no passivo, passando a ter 
uma ênfase no ativo dos bancos.

Em 1996 foram aprovadas emendas estimulando a passagem da fiscalização direta 
para a autorregulação e, em 1997, divulgados os “Princípios Essenciais de Basileia”.

Aquele acordo foi novamente revisto em 1999, em função da constatação de suas 
fragilidades e da maior complexidade das operações bancárias, e após nova rodada em 
2004 teve surgimento o “Acordo de Basileia II”, constituído de três pilares, quais se-
jam: i) requerimentos de capital; ii) revisão pela supervisão do processo de avaliação da 
adequação de capital dos bancos; e iii) disciplina de mercados. 

Em 2010, após a crise dos subprimes e na busca de uma resposta regulatória ao 
momento de adversidade econômico mundial, nasceu o “Acordo de Basileia III”.   

Se no mercado bancário o Brasil aderiu à regulamentação internacional de supervisão 
em 1994 – por meio da Resolução CMN n. 2.099 e, no final daquela década, deter-
minou a implantação de sistema de controles internos, impondo o seu cumprimento a 
todas as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, por meio da Resolução 
CMN n. 2.554/1998, no segmento de previdência complementar fechada –, essa cultura 
de controles internos dos riscos inerentes aos planos de benefícios administrados pelas 
EFPCs somente foi materializada no ano 2004, com a edição da Resolução CGPC n. 13, 
norma de princípios e de padrões que teve como mérito, também, a preocupação de se 
adequar ao perfil e porte de cada entidade. Comparados os conteúdos, de outro lado, 
verifica-se que esta tem nítida inspiração naquela.

A Resolução CGPC n. 13 determina que todos os riscos que possam comprometer 
a realização dos objetivos da EFPC devem ser continuamente identificados por tipo de 
exposição, avaliados quanto à sua probabilidade de incidência e seu impacto nas metas 
traçadas, controlados, priorizando aqueles mais relevantes e monitorados, inclusive pelo 
Conselho Fiscal, que se manifesta, semestralmente, emitindo relatórios.

Outro marco normativo relevante, naquela saudável direção, a Recomendação 
CGPC n. 02, de 27 de abril de 2009, indicou ao órgão fiscalizador a adoção da Su-
pervisão Baseada em Riscos na sua atividade de supervisão das entidades fechadas de 
previdência complementar e dos planos de benefícios por elas administrados. 

Acerca da Supervisão Baseada em Risco, Cláudia Sant’Anna Vieira aduz que “como 
o próprio nome sugere, está calcada no gerenciamento de riscos que possam comprome-
ter os objetivos institucionais da Entidade de Previdência que, embora possa ter como 
referência os limites quantitativos, deve ser ativa, antecipando-se a fatos e atos negativos, 
ao menos quanto aos riscos mais relevantes para os planos que administram”2.

É inegável que a alta complexidade das atividades desenvolvidas pelas entidades 
fechadas de previdência complementar propicia a sua exposição a diversos riscos, nos 

2  SANT’ANNA, Cláudia Vieira. Reflexões sobre a Lei Complementar 109 – um enfoque para a previdência complementar fechada. 
Comissão Técnica Regional Centro-Norte de Assuntos Jurídicos. 1. ed. São Paulo: Cejuprev, 2005, p. 78.
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quais podemos destacar, sem a pretensão de exaurir, o atuarial, o operacional, o de 
mercado, o de liquidez, o da contraparte, o de imagem e o jurídico.

Com relação ao risco jurídico – que está presente no segmento de previdência 
complementar fechado e se mostra relevante pelo potencial de dano que pode causar e 
complexo por estar ligado, em algumas situações, a fatores externos –, permitimo-nos a 
ousadia de classificá-los em três categorias: i) risco da regulação; ii) risco do judiciário, 
neste trabalho; e iii) risco legal.

II. RISCO DA REGULAÇÃO

“É difícil melhorar nossa condição material com leis boas, mas é muito fácil arruiná-la 

com leis ruins.” Theodore Roosevelt

A tradição do direito brasileiro, fortemente inspirado no sistema jurídico romano-
-germânico, baseado no processo de codificação, está presente também no regime de 
previdência complementar fechada.

É indubitável que essa atuação estatal, como agente normativo e regulador, faz-se 
necessária no segmento da previdência complementar que, embora seja uma atividade 
executada por sujeitos particulares, constitui-se num dos pilares do sistema previdenciário 
brasileiro. Dessa forma, possui significativa importância para a proporção do bem-estar 
e justiça social, de acordo com a previsão contida no artigo 193 da Carta Magna3.

No entanto, essa atuação estatal na normatização e regulação, conforme previsão 
expressa no artigo 3o da Lei Complementar n.109/2001, deve estar articulada e in-
tegrada com outra essencial função, qual seja, a de incentivo, igualmente consagrada 
no artigo 174 da Constituição Federal (lembrando que a previdência complementar 
encontra-se inserida na “Ordem Social” da Carta Magna e que o seu enquadramento 
como atividade econômica, neste caso, é realizado no sentido estrito4).

Ao avaliar o atual arcabouço legal do segmento de previdência complementar fechada, 
observamos que, inquestionavelmente, a Lei Complementar n. 109/2001 representa uma 
evolução no disciplinamento legal do segmento de previdência complementar. Entretanto, 

3  “Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”

4  “Portanto, considerando que quando desempenhadas por sujeitos particulares (as entidades fechadas de previdência com-
plementar), a atividade previdenciária enquadra-se entre aquelas atividades econômicas em sentido estrito (ainda que de empresa 
não se trate, mas, eis o que aqui realmente importa, não podendo ser conduzida, tal atividade, a noção de serviço público), já se 
pode concluir que a atuação estatal no setor haverá de se dar, nos dizeres da Constituição, como ‘agente normativo e regulador’, 
ou, se preferir, como agente de regulação (ou normatização) e de fiscalização (ou de supervisão ou controle) da atividade de pre-
vidência complementar fechada e das respectivas Entidades que a desenvolvem.” PULINO, Daniel. Fundos de pensão – Aspectos 
Jurídicos Fundamentais (organizador: Adacir Reis). São Paulo: Abrapp/ICSS/Sindapp, 2009, p. 31.

apesar da estabilidade das normas se constituir numa premissa fundamental para oferecer 
segurança jurídica necessária aos principais atores daquela relação (patrocinadores/insti-
tuidores e participantes/assistidos), sempre há espaço para se buscar aprimoramentos no 
sistema legal e sua adequação à nova realidade social, política e econômica.

Realmente, embora a evolução normativa seja uma meta permanentemente alme-
jada, não raro nos deparamos com iniciativas que vão na contramão daquele objetivo, 
representando um risco jurídico não apenas ao fomento do setor, mas também em 

algumas situações extremas para a sua própria manutenção. Da análise dos projetos, 
que na data da elaboração do presente trabalho tramitavam no Congresso Nacional, 
constatamos a existência de propostas que representam verdadeiros retrocessos. 

A título de ilustração, podemos citar o projeto que altera o conceito do ato jurídico 
perfeito na esfera da previdência complementar – atualmente tratado, de forma ade-
quada, pelo artigo 17 da Lei Complementar n. 109/2001 – e determina, para todas as 
entidades (inclusive aquelas patrocinadas por empresas privadas), a obrigatoriedade do 
envio de informações ao Tribunal de Contas da União (PLS 380/2014), o que condi-
ciona as alterações regulamentares à aprovação prévia das entidades que representam os 
participantes e assistidos (PLP 84/2015), o que exclui os litígios envolvendo os contratos 
de previdência privada da arbitragem (PL 7.905/2014) e o que estabelece a aplicação 
das disposições legais que tratam da falência às EFPCs (PLS 391/2009). 

Diante do fato de que aqueles projetos são de iniciativa do Poder Legislativo e afe-
tam todo o segmento de previdência complementar fechada, uma ação institucional se 
faz necessária como medida de prevenção, não apenas para mapear, monitorar, avaliar 
e discutir todas aquelas propostas, mas também com o objetivo de apresentar aquelas 
do interesse do setor.   

Já no âmbito da regulamentação da Lei Complementar n. 109/2001, também é 
inquestionável o avanço na qualidade das Resoluções e das Instruções editadas, princi-
palmente após a criação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) e o fracionamento do antigo Conselho de Gestão da Previdência Complementar. 
Assim, o Conselho Nacional de Previdência Complementar passa a exercer função re-
guladora e a Câmara de Recursos de Previdência Complementar a atuar como instância 
recursal administrativa5.

5  Lei n. 12.154, de 23/12/2009.
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Observa-se que, por parte do Conselho Nacional de Previdência Complementar, 
a percepção da enorme heterogeneidade6 das entidades que compõem o regime de 
previdência complementar fechada já tem sido materializada em recentes Resoluções.

Pertinente ressaltar que a oportunidade da participação ativa oferecida à sociedade 
civil, naquele processo de construção de normas, tem sido fundamental para propiciar 
significativas contribuições, seja por meio das consultas e audiências públicas7, como 
também pela atuação direta dos seus três representantes no próprio Conselho Nacional 
de Previdência Complementar8. Apesar disso, ainda observamos, em algumas normas, 
excessos burocráticos que, muitas vezes, impõem desnecessários custos às entidades, 
comprometendo o necessário crescimento do segmento.

Uma medida eficaz que pode contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e da 
governança das entidades fechadas de previdência complementar é a autorregulação, 
que já vem sendo discutida no segmento, como fruto do seu amadurecimento e como 
processo que envolve profunda mudança de paradigmas com o objetivo principal de 
propiciar maior confiança no setor.

III. RISCO DO JUDICIÁRIO
“[...] nós juristas, nós os advogados, não somos os instrumentos mercenários dos 
interesses das partes. Temos uma alta magistratura, tão elevada quanto aos que vestem 
as togas, presidindo os tribunais; somos os auxiliares naturais e legais da justiça; e, 
pela minha parte, sempre que diante de mim se levanta uma consulta, se formula um 
caso jurídico, eu o encaro sempre como se fosse um magistrado a quem se propusesse 
resolver o direito litigiado entre partes. Por isso, não corro da responsabilidade senão 
quando a minha consciência a repele”. Rui Barbosa

6  A enorme heterogeneidade das entidades que compõem o regime de previdência complementar fechado é uma realidade 
insofismável. Assim, temos entidades com portes diferentes (no número de participantes e assistidos, nos patrimônios dos 
planos de benefícios administrados), com características diversas (com patrocinadores e/ou instituidores, de plano comum ou 
multiplano, vinculadas a um patrocinador ou multipatrocinadas), que administram planos de modalidades distintas (benefício 
definido, contribuição definida ou contribuição variável) e com variados graus de maturidade (alguns em fase inicial e outros 
já com um número maior de assistidos em relação aos participantes ativos). Questões jurídicas contemporâneas na previdência 
complementar fechada. Coletânea de artigos/Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da Abrapp. 1. ed., São Paulo: 
Cejuprev, 2015, p. 153.

7  Instrução Previc n. 06, de 08/09/2010.

8  Lei n. 12.154, de 23/12/2009, art. 14. O Conselho Nacional de Previdência Complementar contará com oito integrantes, 
com direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, sendo:

I – 5 (cinco) representantes do poder público; e

II – 3 (três) indicados, respectivamente:

a) pelas entidades fechadas de previdência complementar;

b) pelos patrocinadores e instituidores; e

c) pelos participantes e assistidos. 

Atualmente, o segmento de previdência complementar fechado é um dos mais deman-
dados judicialmente e isso, na maioria dos casos, pelos próprios participantes e assistidos.

Esse cenário preocupante chama mais a atenção diante das peculiaridades das 
entidades fechadas de previdência complementar fechada.

A condição de entidade sem fins lucrativos9 evidencia a inexistência de qualquer 
interesse da EFPC em lesar os seus participantes e assistidos que, registre-se, integram 
os seus órgãos de governança e, portanto, são legalmente responsáveis pela aprovação 

dos regulamentos (contrato previdenciário no qual estão previstas as regras dos planos 
de benefícios) atacados judicialmente.

A massificação daquelas demandas permite concluir que uma parte considerável 
dessas ações é estimulada por entidades que representam os participantes e assistidos e 
são, muitas vezes, até mesmo patrocinadas diretamente pelos próprios sindicatos, nesses 
casos investidos, equivocadamente, da condição de substituto processual10.

9  Lei Complementar n. 109/2001, art. 31, § 1o: As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade 
civil, sem fins lucrativos.

10  AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE PREVI-
DENCIÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E RELAÇÃO CELETISTA. VÍNCULOS 
CONTRATUAIS DISTINTOS, QUE NÃO SE COMUNICAM. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO A JUSTIFICAR 
O AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA, POR SINDICATO QUE TEM POR FIM INSTITUCIONAL A DEFESA DE BAN-
CÁRIOS, PARA DISCUSSÃO CONCERNENTE EXCLUSIVAMENTE À RELAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.

1. Por um lado, a Segunda Seção, no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou a orientação jurispru-
dencial que pugna pela competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar demanda instaurada entre entidade de 
previdência privada e participante de seu plano de benefícios, por decorrer de contrato de natureza civil e que apenas de maneira 
indireta envolve aspectos da relação jurídica trabalhista. Por outro lado, no mesmo sentido, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por ocasião do julgamento de recursos extraordinários sob o regime do artigo 543-B do CPC, decidiu caber à Justiça 
Comum o julgamento de processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ante a inexistência de relação 
trabalhista entre o beneficiário e o fundo fechado previdenciário;

2. A Carta Magna (art. 5o, XXI) trouxe apreciável normativo de prestígio e estímulo às ações coletivas ao estabelecer que as 
entidades associativas detêm legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente seus filiados, sendo que, no tocante à 
legitimação, “[...] um limite de atuação fica desde logo patenteado: o objeto material da demanda deve ficar circunscrito aos 
direitos e interesses desses filiados. Um outro limite é imposto pelo interesse de agir da instituição legitimada: sua atuação deve 
guardar relação com seus fins institucionais” (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva 
de direitos. São Paulo: RT, 2014, p. 162).
3. Nesse diapasão, conforme precedente deste Órgão julgador, “[é] bem de ver que o agir da associação decorre de interesse 
jurídico que ela tenha na demanda e que, por óbvio, não se confunde com o ‘interesse pessoal’ que a associação ou representa-
dos (afiliados à associação) possam ter. Com efeito, em vista da previsão contida no estatuto da associação que manejou a ação 
coletiva, o entendimento que ora prevalece no âmbito da jurisprudência do STJ, atribuindo às associações poder de substituição 
dos componentes da categoria que representa, não se amolda ao caso, pois há ‘total autonomia entre o contrato de trabalho 
celebrado pelo empregado com o empregador em relação ao contrato de previdência privada estipulado entre o participante e a 
entidade de previdência privada instituída pelo patrocinador. São relações contratuais que não se comunicam’. (DIAS, Eduardo 
Rocha; MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de direito previdenciário. São Paulo: Método, 2008, pp. 630-632)”. (REsp 
1374678/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).
4. Agravo regimental não provido. AgRg no RESp N. 1.472.327 – GO (2013/0399325-0), Relator Ministro Luis Felipe Sa-
lomão, j. 02/02/2016. 
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Sem sombra de dúvidas, esse fenômeno da judicialização exagerada dos conflitos 
também é alimentado pelo próprio Poder Judiciário, por meio de decisões, algumas 
consubstanciadas em súmulas, que desconsideram as regras contratuais para conceder 
direitos e benefícios não previstos nos regulamentos dos planos de benefícios, aprovados 
pelo Estado (no caso, a Previc, que é o órgão fiscalizador das EFPCs), a quem incumbe 
“proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios”11.

Esse risco jurídico pode ter um efeito ainda mais danoso ao colocar em risco o 
obrigatório equilíbrio atuarial dos planos de benefícios.

Explica-se.
A ausência de finalidade lucrativa faz com que todas as contribuições cobradas pela 

EFPC dos seus participantes e patrocinador sejam fixadas dentro do que é considerado 
estritamente necessário, de acordo com as regras legais e cálculos elaborados pelo atuário 
(profissional a quem incumbe a obrigação legal de determinar o custeio necessário para 
fazer frente aos compromissos assumidos pelo plano)12.  

Portanto, a condenação judicial da EFPC no pagamento de qualquer direito não 
previsto no seu regulamento, via de regra, gera déficits no plano e, consequentemente, 
a necessidade de seu equacionamento, por meio de aumento de contribuições e, até 
mesmo, redução dos benefícios já concedidos13.

É um risco real, de grande impacto e de difícil mensuração.
Contextualizado de forma bastante breve o “risco do judiciário”, identificadas 

algumas das suas causas (a principal delas, o desconhecimento das especificidades das 
EFPCs pelos participantes, assistidos, suas entidades representativas e o próprio Judi-
ciário), além do alto potencial de danos advindos de eventuais condenações, passa-se 
para a busca dos necessários controles.

Com relação aos participantes e assistidos faz-se necessário desenvolver e imple-
mentar ações de educação previdenciária (já recomendadas pelo órgão regulador)14 que 
abordem não apenas a importância da previdência complementar e as informações 
acerca dos planos de benefícios – bem como da sua gestão –, mas também esclarecer as 
graves consequências decorrentes dos ataques perpetrados ao contrato previdenciário, 
por meio das ações judiciais.

Apesar de não ser objeto do presente trabalho analisar as razões sociológicas desse 
fenômeno, que abarrota os tribunais com milhões de processos, é fato que ele decorre 
não apenas da evolução da consciência de cidadania dos brasileiros, estimulada pelo fácil 

11  Lei Complementar n. 109/2001, art. 3o, VII.

12  Lei Complementar n.  109/2001, art. 18, § 2o. 

13  Lei Complementar n. 109/2001, art. 21, § 1o.

14  Recomendação CGPC n. 01, de 28/04/2008.

acesso ao Judiciário, mas também de uma cultura que, infelizmente, ainda se perdura, 
de priorizar os interesses individuais, ainda que contrapostos aos da coletividade.

No caso da previdência complementar fechada, faz-se necessário salientar uma 
peculiaridade relevante, qual seja, a natureza associativa ou comunitária do contrato 
em questão (Regulamento). Esse vínculo jurídico não é de natureza bilateral. As partes 
não figuram em polos contrapostos, opostos na relação contratual, mas em parceria 
para atingir o fim comum.

Pelo fato da natureza do contrato celebrado entre a entidade fechada de previdência 
complementar e os demais participantes ter caráter associativo, pode-se dizer que o seu 
enfoque está na cooperação. Assim, diferentemente dos contratos em geral, o direito 
subjetivo contra a EFPC não beneficia aquele que demanda, pois ele também é res-
ponsável pela formação daquelas “reservas” e o eventual benefício individual resulta em 
prejuízo da coletividade, na qual está inserido o próprio participante e assistido, como 
bem captou a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal15:

“Registre-se que as entidades de previdência privada fechada geram recursos comuns, 
que a todos aproveitam, em benefício da coletividade de associados, a exemplo das 
cooperativas. O atendimento da pretensão dos autores refletiria maleficamente a 
organização da entidade de previdência privada, prejudicando o rol de associados, e 
sem razão, uma vez que provocaria a descapitalização do grupo.”

Portanto, ao buscar guarida judicial para pretensões que extrapolam os limites da 
previsão regulamentar – e, por isso, desprovidas do custeio prévio –, os participantes e 
assistidos submetem os planos de benefícios a um risco real de déficits, cujo equaciona-
mento, de acordo com a Lei Complementar n. 109/2001, será da responsabilidade de 
todos (inclusive de quem demanda). Em situações extremas, o êxito naquelas demandas 
e a multiplicação das ações podem, até mesmo, inviabilizar a manutenção do plano de 
benefícios, colocando em risco a credibilidade do regime de previdência complementar 
que, repita-se, é um dos pilares do sistema de previdência do país.

A mesma estratégia de propagação do conhecimento previdenciário e de apro-
ximação deve ser estendida também às entidades representativas dos participantes e 
assistidos. Crucial sublinhar que essas entidades devem promover a defesa dos interesses 
dos seus filiados, quando se tratar de um direito homogêneo, ou seja, comum a toda 
a coletividade da categoria (e não apenas de alguns dos seus integrantes). Contudo, 
na grande maioria das ações judiciais, o que se observa é que, na realidade, existe um 
conflito de interesse daquele que demanda (e, portanto, seria o beneficiário do eventual 

15  TJDF, APC 48.041/98.
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êxito) e da coletividade de participantes e assistidos, responsável pelo pagamento de 
parte daquela conta e, assim, prejudicada com os reflexos econômicos da decisão que 
acolhe a pretensão apresentada.

Quanto ao Poder Judiciário, embora seja inegável a evolução jurisprudencial nas 
questões relativas ao segmento de previdência complementar fechada – quadro que 
decorre, também, da atuação institucional da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e da propagação do conhecimento 
jurídico pelo Centro de Estudos Jurídicos da Previdência Complementar (Cejuprev) 
–, ainda se observa o desconhecimento das suas especificidades em algumas decisões 
judiciais, nas quais se confundem entidades fechadas de previdência complementar 
com as abertas; aplicam-se normas da previdência social no âmbito da previdência 
complementar, desconhecendo a autonomia desse regime em face daquele e passa-se 
por cima dos princípios consagrados constitucionalmente, que determinam a neces-
sidade de custeio prévio e a estrita observância dos preceitos regulamentares para a 
concessão de qualquer benefício.

Essas decisões judiciais, conforme já mencionado, incentivam o ingresso de novas 
ações, alimentando um círculo vicioso, que coloca em risco todo um regime de grande 
relevância social.

A falta de varas especializadas em previdência complementar, aliada a esse desco-
nhecimento da matéria, por parte de alguns magistrados, faz com que o cuidado na 
contratação de advogados especializados em previdência complementar fechada16 – não 
apenas para patrocinar a defesa judicial das entidades, mas também com o objetivo de 
assessorar a EFPC na elaboração dos normativos internos, inclusive os regulamentos 
dos planos de benefícios – seja uma medida eficaz de prevenção. Cumpre salientar que a 
terceirização desse processo, por meio da contratação de escritórios, não exime a gestão 
da entidade da obrigação de acompanhar a correta execução daqueles serviços17. 

Outra medida de prevenção a se considerar seria a utilização de meios alternativos 
de solução de conflitos, conduzidos, em regra, por especialistas, valendo lembrar que 
à Previc foi atribuída a competência legal para promover a mediação e conciliação e 

16  Resolução CGPC n. 13, de 01/10/2004, art. 4o, § 3o: A EFPC deve se assegurar de que as empresas e profissionais contra-
tados para lhe prestar serviços especializados tenham qualificação e experiência adequadas às incumbências e de que não haja 
conflitos de interesses.

17  Resolução CGPC n. 13, de 01/10/2004, art. 4o, § 5o: A contratação de serviços especializados de terceiros não exime os 
integrantes dos órgãos de governança e gestão da EFPC das responsabilidades previstas em lei.

funcionar como instituição arbitral18, já tendo sido, inclusive, instalada a sua Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem19.

IV. RISCO LEGAL
“Penso que uma das coisas que determinam se uma ação está ou não de acordo com 
a ética é o seu efeito sobre a experiência ou a expectativa de felicidade dos outros. 
Uma ação que prejudica ou violenta essa experiência ou expectativa de felicidade é 
potencialmente uma ação antiética.” Dalai Lama

Quanto ao risco legal – aqui definido objetivamente como o descumprimento das 
normas, embora ele alcance os diversos disciplinamentos em vigor (ex.: Trabalhista, 
Tributário, etc.) –, limitaremos nossa abordagem tão somente à inobservância da legis-
lação pertinente às entidades fechadas de previdência complementar.

Os fundos de pensão, na operação dos planos de benefícios de caráter previ-
denciário, administram poupanças de longo prazo – formadas pelas contribuições 
prestadas pelos participantes e patrocinadores –, além dos rendimentos advindos dos 
seus investimentos, com o objetivo primordial de cumprir as obrigações previstas nos 
seus regulamentos.

Diante da magnitude social daquele objetivo, a ação do Estado faz-se obrigatória na 
regulação das atividades das entidades de previdência complementar, na fiscalização das 
suas operações e na aplicação das penalidades, tudo isso visando proporcionar a neces-
sária proteção dos interesses dos participantes e assistidos. Tais objetivos encontram-se 
contemplados no artigo 3o da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 200120.

Atualmente, compete à Previc “proceder à fiscalização das atividades das entidades 
fechadas de previdência complementar e de suas operações”21, não podendo esquecer 

18  Lei n. 12.154, de 23/12/2009, art. 2o, VIII.

19  Instrução Previc n. 10, de 20/06/2014.

20  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 previdenciárias e de desenvolvimento social e econômico-financeiro;

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.

21  Lei n. 12.154, de 23/12/2009, art. 2o, I.
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que esta fiscalização não exime os patrocinadores e instituidores da obrigação de super-
visionar as atividades das suas respectivas entidades22.

As responsabilidades não são apenas daqueles que administram os planos de bene-
fícios, mas também dos procuradores com poderes de gestão, membros dos conselhos 
deliberativo e fiscal, interventor, liquidante, patrocinadores e profissionais que prestam 
serviços às entidades23. São proporcionais à relevância social do segmento.

Assim, a Lei Complementar n. 109/2001 preleciona sobre a responsabilidade civil 
(art. 63), penal (art. 64) e administrativa (art. 65).

Com relação à responsabilidade administrativa, o citado artigo 65 determina àqueles 
que infringem qualquer dispositivo daquele diploma legal a imposição das penalidades 
de advertência, suspensão, inabilitação ou multa, podendo esta última ser aplicada 
cumulativamente com as demais.

É pertinente lembrar que não ter sofrido penalidade administrativa por infração 
da legislação da seguridade social ou como servidor público é um dos requisitos míni-
mos que deverá ser preenchido pelos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
da Diretoria Executiva24.

Portanto, são extremamente graves os riscos decorrentes do descumprimento 
da legislação, motivados não apenas pelo dolo, mas também pela culpa (negligência, 
imprudência e imperícia), razão pela qual a adoção de medidas de controles torna-se 
fundamental.

A competência técnica e gerencial – não apenas dos gestores, mas também dos 
conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços – é imprescindível, conforme 
leciona a prestigiada jurista Aparecida Pagliarini25:

“Disse eu nos comentários da Segunda Edição deste Manual que a competência téc-
nica e gerencial mereceria uma aferição e que não estava propondo qualquer critério 
excludente, mas clamando por um critério que pudesse medir esta capacidade dos 
conselheiros e dirigentes. Essa aferição presta a dois propósitos: de um lado em bene-
fício deles, na medida em que suas responsabilidades são grandes e de longo prazo, e 
de outro em favor da credibilidade do sistema fechado de previdência complementar, 
já cercado por toda espécie de risco.”

22  Lei Complementar n. 109/2001, art. 41, § 2o e art. 25 da Lei Complementar n. 108/2001.

23  Lei Complementar n. 109/2001, art. 63, parágrafo único.

24  Lei Complementar n. 109/2001, art. 35, §§ 3o e 4o.

25  PAGLIARIANI, Aparecida. Manual de Práticas e Recomendações aos Dirigentes das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar. São Paulo: Sindapp, 2004, p. 21.

Aliás, tal exigência já se faz presente no atual regramento da previdência comple-
mentar fechada. Realmente, a Lei Complementar n. 109/2001 exige que os membros 
da Diretoria Executiva e dos Conselhos tenham comprovada experiência no exercício 
de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 
atuarial ou de auditoria26.

A competência técnica e gerencial dos conselheiros, diretores e empregados é consi-
derada imprescindível pela Resolução CGPC n. 13, de 01/10/200427, que também exige 
qualificação e experiência adequadas por parte das empresas e profissionais contratados 
para prestar serviços especializados.

Ademais, para algumas funções, esta competência técnica deve ser devidamente 
certificada. Isso acontece desde que a Resolução CMN n. 3.792, de 24/09/2009, no seu 
artigo 8o, impôs a necessidade de certificação por entidade de reconhecida capacidade 
técnica, não apenas dos administradores, mas também dos demais participantes do 
processo decisório de investimentos.

A exigência de certificação também se verifica na Resolução CNPC n. 19, de 30 
de março de 201528.

Todavia, apenas a qualificação profissional não é suficiente. É obrigatória, 
também, a observância de padrões éticos e de integridade, conforme dispõe a Re-
solução CGPC n. 13/2004, que recomenda, também, a instituição de código de 
ética e conduta29.

Nesse campo ético, é necessário sempre verificar e evitar conflitos de interesses e 
ter como propósito a defesa dos objetivos das entidades e a proteção dos interesses dos 
participantes e assistidos.

Além disso, os dirigentes e conselheiros devem se guiar pela prudência e observar 
o dever de diligência.

26 Lei Complementar n. 109/2001, art. 35, § 3o, III.

27  Art. 4o É imprescindível a competência técnica e gerencial, compatível com a exigência legal e estatutária e com a complexi-
dade das funções exercidas, em todos os níveis da administração da EFPC, mantendo-se os conselheiros, diretores e empregados 
permanentemente atualizados em todas as matérias pertinentes às suas responsabilidades.

28  Art. 2o Para fins desta Resolução, entende-se por:

I – certificação: processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade 
com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função.

29  Art. 3o Os conselheiros, diretores e empregados das EFPCs devem manter e promover conduta permanentemente pautada 
por elevados padrões éticos e de integridade, orientando-se pela defesa dos direitos dos participantes e assistidos dos planos 
de benefícios que operam e impedindo a utilização da entidade fechada de previdência complementar em prol de interesses 
conflitantes com o alcance dos seus objetivos.

Parágrafo único. É recomendável a instituição de código de ética e conduta, e sua ampla divulgação, inclusive aos participantes 
e assistidos e às partes relacionadas, assegurando-se o seu cumprimento. 
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Quanto ao dever de diligência, a definição contida no artigo 1.011 do Código 
Civil30, embora seja um parâmetro, já não se mostra suficiente.

O gestor, além de imbuído de boa-fé e previamente qualificado, deve se manter 
constantemente atualizado, participar ativamente das reuniões da Diretoria e dos Con-
selhos, investigar as informações recebidas, acompanhar os negócios realizados e intervir, 
prontamente, quando constatar algum indício de irregularidade.

Com relação aos investimentos, origem da grande maioria dos autos de infração 
lavrados pela fiscalização, a aplicação dos recursos dos planos de benefícios, conforme 
salienta Aparecida Pagliarini, é uma atividade-meio31 da entidade e, portanto, está sujeita 
aos riscos de mercados.

No entanto, as decisões para cada aplicação devem ser precedidas de rigorosas 
análises técnicas que apontem a sua viabilidade, sob a luz da legislação e dos nor-
mativos internos da entidade (inclusive a Política de Investimentos) e abordem os 
riscos envolvidos, tudo isso devidamente materializado em processos que compro-
vem aquelas diligências, como vem decidindo a Câmara de Recursos da Previdência 
Complementar32. 

Saliente-se que a terceirização da gestão dos investimentos não exime a responsa-
bilidade dos gestores da entidade que, dessa forma, devem acompanhar e monitorar a 
administração daqueles recursos e, quando necessário, adotar providências para apura-
ção de responsabilidades e propor ações contra aqueles que deram causa a prejuízos aos 
planos de benefícios, entendimento este consolidado na jurisprudência da Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar33.

Na esfera da estrutura de governança, o risco legal também se prende à clara divisão 
das atribuições da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal no Estatuto 
e a independência de atuação daqueles órgãos é imprescindível.

30  Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

31  “A obrigação decorrente dos contratos previdenciários firmados, portanto, consiste em se utilizar determinados meios para 
atingir um resultado prometido, sem, contudo, se vincular o gestor a obtê-lo, porque o resultado não foi objeto do contrato. 
Repetindo-se a obrigação é de utilizar meios e não de obter resultados.” Op.cit., pág. 37.

32  “Aplicação dos recursos garantidores em papéis sem liquidez, sem análise técnica ou estudo de viabilidade, em desacordo com 
diretrizes do CMN. Recurso Improvido.” Processo 44000.000052/2008-17, 11ª Reunião Ordinária, realizada em 23/03/2011.

33  “Aplicação de recursos em desacordo com diretrizes do CMN. Falta de estabelecimento de procedimentos de controle 
adequados, não verificados pelo DIRIGENTE responsável. OMISSÃO INESCUSÁVEL. Impossibilidade legal de delegação da 
responsabilidade dos administradores, ainda que permitida a delegação da gestão dos investimentos, situação que não pode ser 
confundida com responsabilização objetiva. Precedentes desta Câmara. Recurso de ofício que há de ser provido, ante o equívoco 
do enquadramento legal dado em primeiro grau.” Processos n. 44150.000001/2013-39 e 44150.000002/2013-83, 41ª Reunião 
Ordinária, realizada em 19/03/2014.

Por parte do Conselho Deliberativo, a quem compete a nomeação e exoneração dos 
membros da Diretoria Executiva (esta competência não é do patrocinador e o eventual 
acolhimento de indicações feitas pelo mesmo não exime os conselheiros das suas res-
ponsabilidades), o devido cuidado no cumprimento daquela atribuição (lembre-se de 
que os membros do conselho deliberativo têm estabilidade no cumprimento dos seus 
mandatos) é vital para prevenir riscos legais.

Por fim, ainda sob a luz da Resolução CGPC n. 13/2004, o desenvolvimento de 
uma cultura interna que, de forma permanente, identifique, avalie, controle e monitore 
os riscos que possam comprometer os objetivos da entidade e enfatize a importância da 
adoção daqueles controles internos adequados (inclusive ao porte da EFPC) também é 
uma ferramenta eficiente de prevenção34 ao risco que nos propomos analisar.

V. CONCLUSÃO

Por também estar exposto a fatores externos e ter fortes impactos negativos nos planos 
de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, os 
riscos jurídicos são considerados pelas empresas e, certamente, decisivos na assertiva de 
patrocinar ou manter o patrocínio daqueles planos.

Dessa forma, a importância desse segmento, tanto na promoção do bem-estar social 
e, também, como instrumento de poupança de longo prazo, crucial para o desenvol-
vimento do país, exige, de vários atores, diversas ações de controles visando minimizar 
os riscos jurídicos.

Institucionalmente, é necessário intensificar a disseminação do conhecimento 
das peculiaridades e da importância do regime de previdência complementar junto ao 
Poder Executivo, a fim de inserir esse segmento nas prioridades das políticas públicas; 
ao Poder Judiciário, com o objetivo de evitar decisões que coloquem em risco a manu-
tenção daqueles planos; e ao Poder Legislativo, visando viabilizar projetos legislativos 
que fomentem o setor.

No âmbito interno das EFPCs, é imprescindível a implementação de programas 
de educação previdenciária, voltados não apenas aos seus participantes e assistidos, 

34  “Por se tratar de poupança previdenciária, isto é, poupança privada de longo prazo, baseada no regime de capitalização, 
o sistema de previdência complementar depende da confiança daqueles que vão aportar suas economias, especialmente por se 
tratar de filiação voluntária. Por consequência, para que tal sistema goze de confiança e credibilidade, é indispensável que todos 
os riscos de tal atividade sejam monitorados. A partir do momento que um fundo de pensão deixa de honrar seus compromissos 
(e, diga-se de passagem, seus compromissos terão que ser honrados num momento decisivo da vida de seus participantes), a 
confiança no regime de previdência complementar poderá se esvair. Logo se vê, pois, que gerir um fundo de pensão é incum-
bência das mais relevantes.” REIS, Adacir. A gestão de riscos no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
Manual de Boas Práticas (coordenador editorial: Wagner de Góes). São Paulo: Abrapp/ICSS/Sindapp, 2008, p. 13. 



Luiz Fernando Brum dos santosPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL164 165

mas também às entidades que os representam, mostrando os impactos decorrentes dos 
ataques perpetrados aos planos por meio das ações judiciais. 

É de grande valia que a entidade selecione profissionais qualificados para promo-
ver a defesa judicial e uma consultoria preventiva na elaboração dos seus instrumentos 
jurídicos.

Por fim e não menos importante, é imperativa a qualificação, cada vez maior, dos 
quadros de dirigentes e conselheiros das entidades, a fim de que as suas gestões sejam 
pautadas pela ética, prudência, diligência e eficiência, tendo como norte a defesa dos 
objetivos das entidades e a proteção dos interesses dos participantes e assistidos.



A GOVERNANÇA DAS 
ENTIDADES FECHADAS 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

1. RELEVÂNCIA DO TEMA

É consenso atualmente na sociedade brasileira em geral e, em particular, nos atores que 
diariamente lidam com a árdua missão de conduzir adiante o sistema de previdência 
complementar brasileiro, que a governança das entidades fechadas de previdência com-
plementar (EFPCs) é um dos mais importantes pilares desse sistema. Assim sendo, tratar 
de governança é tratar da manutenção, da sobrevivência e da perenidade de um modelo 
de previdência complementar fechado, que, por sua vez, é vital para o desenvolvimento 
do país. A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp), em sua Revista dos Fundos de Pensão (jan./fev. 2016), deu destaque ao tema: 
“A recomposição da imagem da Previdência Complementar fechada por meio de novos 
avanços em governança é outro aspecto vital para o seu futuro”. 

Nas EFPCs, a estrutura básica de governança contempla o Conselho Deliberativo 
(órgão que tem competência para definir as diretrizes do fundo de pensão e de seus 
planos previdenciários), a Diretoria Executiva (órgão ao qual compete a tarefa de colocar 
em prática as diretrizes emanadas pelo Conselho Deliberativo, sempre atento aos riscos 
envolvidos e à legislação aplicável) e o Conselho Fiscal (órgão que tem a responsabilidade 
primordial de verificar se há aderência entre as políticas estabelecidas pelo Conselho 
Deliberativo, a legislação e seu cumprimento pela Diretoria-Executiva).

A relevância da governança das entidades fechadas de previdência complementar 
deriva, principalmente, da preservação do ativo mais poderoso que essas instituições 
devem ter: credibilidade. Sem credibilidade, a entidade previdenciária não sobrevive 
porque patrocinadores e participantes procurarão outros veículos para satisfazerem seus 
objetivos. E se a EFPC não sobrevive, o sistema sucumbe. Uma boa governança é, pois, 
um elemento-chave para que a entidade possa atingir seus objetivos estatutários, sempre 
em estrita obediência aos ditames legais e regulamentares.

Segundo Sergio Rosa1, 

“a boa governança depende da compreensão de muitos fatores presentes no dia a dia 
das organizações, os quais precisam convergir para realmente transformar uma empresa 

1 ROSA, Sergio. Governança Corporativa e os Fundos de Pensão, Introdução, 1. ed., Abrapp, 2010, p. 7.
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em um empreendimento coletivo, eficiente, equilibrado e que atenda aos interesses 
das diversas partes que constituem a empresa e dependem de seus resultados.” 

Silvio Sinedino Pinheiro2, tratando da conceituação da governança em fundos de 
pensão, menciona que 

“talvez não haja uma atividade econômica em que a governança corporativa seja tão 
necessária e tão bem se aplique quando nas EFPCs”. 

Já Diego Vencato e Wilmon Oliveira3, ao tratarem também da vinculação entre 
governança e credibilidade, afirmam: 

“Os gestores das EFPCs devem observância aos princípios, regras e práticas de gover-
nança, gestão e controles de riscos exigidos pela legislação e regulamentos, pautando 
a atuação pela prudência na busca dos melhores resultados de modo a cumprir as 
finalidades institucionais da entidade, contribuindo, assim, para a credibilidade de 
todo o sistema de previdência complementar e seu desenvolvimento.”

De fato, a governança mostra-se particularmente crítica quando se trata de fundos 
de pensão, que, por diversos motivos inerentes ao próprio modelo de previdência com-
plementar, naturalmente comporta uma gama de diferentes interesses e envolve não 
apenas patrocinadores e participantes, mas também diferentes grupos de participantes. 
A governança apresenta-se, portanto, como um mecanismo com estrutura prevista em 
lei complementar através do qual patrocinadores e participantes dos fundos de pensão 
precisam interagir de modo a conduzir a entidade de forma harmônica.

Mas o consenso de hoje a respeito da importância de se ter uma boa governança 
nos fundos de pensão é fruto de um longo processo de amadurecimento e de evolução 
legislativa. A Lei n. 6.435, de 15 de julho de 1977, muito embora tenha representado 
um marco basilar da regulamentação da nossa previdência complementar, era vazia em 
relação à governança das entidades, que contavam, como lembra Eustáquio Lott4, 

“com diretorias e conselhos já estruturados, mas suas responsabilidades, deveres e 
direitos dos seus membros, além de definições de representatividade de patrocinadores 
e participantes não faziam parte da normatização.”

A governança dos fundos de pensão passou a ter previsão expressa no marco regula-
tório da previdência complementar brasileira com o advento das Leis Complementares n. 
108 e 109, de 29 de maio de 2001, que indubitavelmente trouxeram enormes avanços. 

2  VILARDO, Ronaldo Tedesco; PINHEIRO, Silvio Sinedino. Governança Corporativa em previdência complementar: faz 
diferença? 2012, p. 64.

3  VENCATO, Diego da Silva; DE OLIVEIRA, Wilmon Alves. Reflexões sobre a Lei Complementar 109, um enfoque para a previ-
dência complementar fechada. Comissão Técnica Regional Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da Abrapp, Cejuprev, 2015, p. 289.

4  LOTT, Eustáquio Coelho. Governança Corporativa e os Fundos de Pensão, artigo intitulado “A Gestão dos Fundos de Pensão 
no Brasil”, 1. ed., Abrapp, 2010, p. 18.

Roberto Messina5, ao analisar o artigo 35 da Lei Complementar n. 109/2001, 
destaca que o referido dispositivo legal 

“resulta do desenvolvimento de três ideias centrais e estruturais do novo e vigente 
sistema de previdência complementar: (i) o princípio da representatividade e parti-
cipação na gestão; (ii) o princípio da gestão profissionalizada; e (iii) o princípio da 
identificação da responsabilidade compatível com o exercício da gestão”.

Dentre outros, alguns desses princípios fundamentais acima destacados também 
foram devidamente observados pelo órgão regulador das entidades fechadas de previdência 
complementar (o então Conselho de Gestão de Previdência Complementar), quando 
editou a Resolução MPS/CGPC n. 13, de 1o de outubro de 2004, outro diploma de 
extremo valor para a regulamentação da matéria. 

Importante destacar que a referida norma – que estabelece princípios, regras e 
práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelos fundos de 
pensão – trata com rigor da necessidade de qualificação dos profissionais envolvidos na 
gestão das entidades: 

“Art. 4o É imprescindível a competência técnica e gerencial, compatível com a exigência 
legal e estatutária e com a complexidade das funções exercidas, em todos os níveis da 
administração da EFPC, mantendo-se os conselheiros, diretores e empregados perma-
nentemente atualizados em todas as matérias pertinentes às suas responsabilidades.” 

Dessa forma, procura o regulador afastar peremptoriamente o amadorismo de 
todos os níveis da administração das EFPCs, exigindo dos profissionais envolvidos não 
apenas a especialização e a capacitação, mas também a constante atualização nos temas 
com os quais precisam lidar no dia a dia.

Não obstante os reconhecidos avanços trazidos na legislação aplicável, que inclusive 
conferiram força cogente a princípios fundamentais como os acima mencionados, con-
sideramos, como Adacir Reis6, que a governança dos fundos de pensão deve ser objeto 
de reflexão e melhoria contínua: 

“O aprimoramento da governança ou das formas de governar uma entidade fechada 
de previdência complementar deve ser visto como um processo contínuo de crítica 
e autocrítica.” 

Sendo assim, entendemos que existem algumas oportunidades de melhoria no 
tocante à governança corporativa dos fundos de pensão, passados, neste ano de 2016, 
quinze anos da publicação das Leis Complementares n. 108 e 109 e quase doze anos 
do advento da Resolução MPS/CGPC n. 13, de 1o de outubro de 2004.

5  MESSINA, Roberto Eiras. Lei da Previdência Complementar Anotada. Editora Saraiva, 2011, p. 120.

6  REIS, Adacir. Curso Básico de Previdência Complementar. 1. ed., 2. tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 37.
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2. REPRESENTATIVIDADE NOS CONSELHOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Trata-se de determinação de ordem constitucional7, dirigida inicialmente às entidades 
de previdência ligadas a patrocinadores estatais, mas que também passou a constar da 
disciplina referente a todos os fundos de pensão, conforme estabelece o § 1o, do artigo 
35, da Lei Complementar n. 109: 

“O estatuto deverá prever representação dos participantes e assistidos nos conselhos 
deliberativo e fiscal, assegurado a eles no mínimo um terço das vagas.” 

Já a Lei Complementar n. 108 trata do tema em seus artigos 11 e 15, garantindo não 
apenas a representatividade de patrocinadores e participantes nos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, como também a paridade entre eles na composição desses órgãos colegiados.

Como a entidade fechada de previdência complementar nada mais é do que uma 
administradora de recursos previdenciários de terceiros (aportados por patrocinadores 
e participantes), com vistas à concessão de benefícios de natureza complementar pre-
vistos no contrato previdenciário, a presença de representantes dos participantes nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal é absolutamente salutar, na medida em que eles são os 
destinatários finais e indispensáveis da missão do fundo de pensão.

Entretanto, o princípio da representatividade no exercício da gestão do fundo de 
pensão não pode colocar em risco a própria EFPC, o que acontece quando o membro 
do colegiado, seja ele indicado pelo patrocinador ou pelos participantes, não cum-
pre os requisitos previstos no  § 3o do artigo 35 da Lei Complementar n. 109: (i) ter 
comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrati-
va, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; (ii) não ter sofrido condenação 
criminal transitada em julgado; e (iii) não ter sofrido penalidade administrativa por 
infração da legislação da seguridade social ou como servidor público. O já citado artigo 
4o da Resolução MPS/CGPC n. 13, de 1o de outubro de 2004, reforça a necessidade 
de qualificação dos integrantes da administração dos fundos de pensão.

Diego Vencato e Wilmon Oliveira8 ressaltam, nesse sentido, o seguinte: 

“O gestor da EFPC, na condição de agente fiduciário de negócio alheio, deve ter 
qualificação profissional suficiente para tomar as decisões em consonância com os 
objetivos institucionais e bem representar seu papel, agindo com a mesma cautela que 
usaria na administração de seus próprios negócios, de acordo com a regra do homem 
prudente do artigo 153 da Lei das Sociedades Anônimas – mesma regra prevista no 
artigo 1.010 do Código Civil (...)”. 

7  Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 202, § 6o, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998.

8  VENCATO, Diego da Silva; DE OLIVEIRA, Wilmon Alves. Reflexões sobre a Lei Complementar 109, um enfoque para 
a previdência complementar fechada. Comissão Técnica Regional Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da Abrapp, Cejuprev, 
2015, p. 287-288.

Portanto, patrocinadores e participantes devem ser muito criteriosos e cautelosos 
quando indicam indivíduos para posições em Conselhos Deliberativos e Fiscais de en-
tidades fechadas de previdência complementar. Os requisitos legais e regulamentares 
previstos na legislação precisam ser considerados como patamares mínimos, que devem 
ser observados pelos profissionais apontados para essas posições. 

O amadorismo deve ser banido, pois a complexidade e a relevância dos temas 
tratados nas entidades fechadas de previdência complementar acarretam uma enorme 
responsabilidade para os integrantes desses colegiados. Não se trata apenas de ser en-
gajado, comprometido ou de atuar com total boa-fé, características que um candidato 
a qualquer posição de representação deve sempre possuir. O candidato a uma posição 
na administração de um fundo de pensão necessita, além disso, ter gabarito técnico 
suficiente para enfrentar esse desafio. 

Tratando desse tema, Adacir Reis9 lembra que a exigência de experiência compro-
vada aplica-se a todos os membros dos órgãos estatutários: 

“Seja por eleição dos participantes e assistidos, seja por indicação dos patrocinadores, 
a legislação não apresenta qualquer discriminação quanto aos aspectos da qualificação 
e da responsabilização. O artigo 35 da LC 109/2001, ao exigir experiência como 
forma de habilitar os membros dos órgãos estatutários, não quer saber a origem de 
tais dirigentes, se eleitos ou indicados (...). Em todas as situações, o integrante eleito 
ou indicado para o órgão estatutário deve agir, nessa condição, com competência 
técnica e integridade.”

A Lei Complementar n. 109/2001, entretanto, no mesmo artigo 35 acima men-
cionado, traz uma flexibilização à regra da qualificação técnica quando, em seu § 8o, 
prevê que, em “caráter excepcional”, até 30% dos cargos da Diretoria Executiva poderão 
ser ocupados por membros sem formação de nível superior, assegurando, ainda, a pos-
sibilidade de participação de pelo menos um membro, quando a aplicação do referido 
percentual resultar em número inferior a uma unidade. 

Como já se passaram 15 anos da publicação da Lei Complementar n. 109/2001, 
acreditamos que nosso legislador poderia refletir um pouco mais a respeito dessa flexi-
bilização que, a nosso ver, pode não estar totalmente alinhada com os demais princípios 
que regem a previdência complementar no Brasil, parcialmente tratados acima.

É importante ponderar nesse sentido que a Diretoria Executiva é, indubitavelmente, 
o órgão mais técnico que integra a estrutura de governança das entidades fechadas de 
previdência complementar; e aquele em que seus integrantes necessitam sobremaneira 

9  REIS, Adacir. Governança Corporativa e os Fundos de Pensão, artigo intitulado “A profissionalização dos órgãos estatutários 
das EFPCs”, 1. ed., Abrapp, 2010, p. 56.
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de qualificação técnica para seguir, com medidas efetivas, as diretrizes emanadas pelo 
Conselho Deliberativo (este sim, órgão em que, de certa forma, prepondera a legiti-
mação dos conselheiros, como representantes dos participantes e dos patrocinadores). 

Partindo-se, pois, da premissa, prevista na própria legislação, de que a qualificação 
técnica é requisito fundamental para o exercício de posições de relevo na administração 
dos fundos de pensão, dispensar um membro da diretoria executiva do cumprimento 
desse requisito é uma previsão que merece uma reflexão mais aprofundada pelo legis-
lador, na busca de um aprimoramento na proteção da gestão dos fundos de pensão. 

3. REPRESENTATIVIDADE E CONFLITOS DE INTERESSE

Para tratarmos desse ponto, convém retomarmos o conceito de governança corporativa, 
dessa vez trazendo o ensinamento de Djalma Oliveira10: 

“Governança Corporativa é o conjunto de práticas administrativas para otimizar o 
desempenho das empresas – com seus negócios, produtos e serviços – ao proteger, de 
maneira equitativa, todas as partes interessadas – acionistas, clientes, fornecedores, 
credores, funcionários, governos –, facilitando o acesso às informações básicas da 
empresa e melhorando o modelo de gestão.” 
(grifo nosso) 

Destacamos, aqui, a característica de proteção equitativa dos interessados, que é validada 
pelo referido autor da seguinte forma: 

“(...) atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer contexto ou pretexto, são 
totalmente inaceitáveis pela governança corporativa.”

Trazendo a conceituação acima para a realidade das EFPCs, temos que a governança 
corporativa deve proteger as partes interessadas, notadamente os participantes e assis-
tidos dos planos previdenciários, além dos patrocinadores e os stakeholders envolvidos. 

A representatividade de patrocinadores e participantes nos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal é medida, como mencionamos acima, absolutamente salutar, mas dela podem 
decorrer indesejáveis conflitos de interesse, com impacto na atividade do fundo de pensão. 

Esse potencial conflito de interesse tem campo mais fértil no Conselho Deliberativo 
do que no Conselho Fiscal, já que a atuação desse segundo colegiado é mais específica 
e determinada, a posteriori da emissão das diretrizes gerais pelo Conselho Deliberativo 
e da execução dessas diretrizes pela Diretoria Executiva. No Conselho Fiscal, a sinergia 
de interesses entre os membros indicados por patrocinadores e por participantes é mais 

10  OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Governança corporativa na prática: integrando acionistas, conselho 
de administração e diretoria executiva na geração de resultados. 1. ed. Editora Atlas S.A., 2006, pp. 16 e 20.

natural e deriva inclusive da responsabilidade pessoal que todos assumem pela fiscali-
zação da EFPC.

Já no Conselho Deliberativo, a gama de atuação é significativamente maior, pois 
é esse órgão que norteará, em última instância, o caminho que percorrerá o fundo de 
pensão. Como a principal finalidade da governança corporativa é contribuir com a EFPC 
na busca de seus objetivos, é preciso que eventuais desvios sejam rapidamente corrigidos.

A Resolução MPS/CGPC n. 13, de 1o de outubro de 2004, em seu artigo 3o, de-
termina que não apenas os conselheiros e os diretores mas também os empregados das 
EFPCs devem orientar sua atuação, não somente pelos mais elevados padrões éticos e 
de integridade, mas principalmente pela defesa dos direitos dos participantes e assistidos 
dos planos de benefícios que operam e impedindo a utilização da EFPC em prol de 
interesses conflitantes com o alcance de seus objetivos. Ademais, recomenda-se a adoção 
de um código de ética e conduta aplicável a todos que interajam com a EFPC.

Sendo assim, um membro de um Conselho Deliberativo de uma EFPC, seja indi-
cado pelo patrocinador ou mesmo pelos participantes, não deve se escusar do dever de 
defender o direito dos participantes e assistidos. 

Porém, a “defesa dos direitos dos participantes” pode assumir uma complexidade 
significativa diante do inexorável conflito de interesses de diferentes gerações que podem 
integrar as massas de planos de benefícios maduros. Determinadas posturas adotadas 
em nome do “direito dos participantes” podem, na verdade, ter como propósito a de-
fesa de determinados participantes apenas, às vezes até em prejuízo de outro grupo de 
participantes do mesmo plano de benefícios.

Nesse sentido, não é ocioso mencionar que, em se tratando de previdência com-
plementar, a defesa do participante, que obviamente é quem o fundo de pensão deve 
atender, pode até contrariar, em certas circunstâncias, os interesses mais imediatos dos 
próprios participantes. 

Isso acontece em tese, por exemplo, quando é medida de necessária prudência a 
realização de uma alteração da tábua biométrica para uma mais conservadora, com o 
intuito de garantir que a EFPC possa honrar o contrato previdenciário e pagar os be-
nefícios contratados a todos os participantes. Essa medida, entretanto, pode acarretar 
aumento de custo no curto prazo para esses mesmos participantes, ou ainda de forma 
mais significativa para uma parcela deles que possui idade mais avançada. Outra pos-
sibilidade teórica diz respeito ao tratamento do superávit de um plano de benefício 
definido. Enquanto determinados participantes podem desejar que o fundo de pensão 
revise o plano de benefícios para que as contribuições sejam reduzidas, outros podem 
questionar tal alternativa, pugnando pela imediata reversão de valores.
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Nesses dois exemplos, estamos diante de conflitos de interesses entre os próprios 
participantes – interesses legítimos, diga-se de passagem, considerando a faixa etária 
e a expectativa de vida dos envolvidos. Desafiadora é, pois, a tarefa do Conselho 
Deliberativo, que deve, de forma serena e técnica, avaliar criteriosamente os riscos 
envolvidos em cada uma das alternativas a fim de direcionar a EFPC a um caminho 
que a permita, acima de tudo, cumprir rigorosamente o contrato previdenciário, sem 
sobressaltos indesejáveis.

Nesse sentido, vale destacar outro dispositivo da Resolução MPS/CGPC n. 13, de 
1o de outubro de 2004 (art. 5o, II), que determina que todos os membros dos órgãos 
estatutários da EFPC devem manter independência de atuação, buscando permanen-
temente a defesa e a consecução dos objetivos estatutários da EFPC. 

A defesa dos interesses dos participantes deve ser absolutamente independente, 
ampla e jamais voltada para um grupo determinado de indivíduos que, eventualmen-
te, tenha sido responsável, seja por indicação ou mesmo por eleição, pela chegada do 
referido indivíduo ao Conselho Deliberativo da EFPC. 

Cabe ao membro do Conselho Deliberativo, antes de mais nada, o dever de lealdade 
à EFPC e não àqueles que o indicaram ou o elegeram. Seus próprios interesses, enquanto 
participante de plano de benefícios ou ocupante de cargo de gestão no patrocinador, 
também não podem prevalecer diante dos objetivos da EFPC. Assim sendo, é relevante 
destacar que os indivíduos que aceitam a árdua missão de participar de um Conselho 
Deliberativo de um fundo de pensão são plenamente responsáveis, na forma da lei, 
perante o referido fundo de pensão e os planos de benefícios por ele administrados, 
sendo certo que essa conclusão não depende de grandes exercícios de interpretação ou 
muito menos de inovações normativas, já que as leis e as resoluções aplicáveis apontam 
nesse sentido. 

Por outro lado, impedir a utilização da EFPC em prol de interesses conflitantes 
com o alcance de seus objetivos é uma orientação muito adequada trazida pela norma 
que se eleva a um patamar superior à condição do indivíduo ter sido indicado ou eleito 
pelo patrocinador ou pelo participante, ativo ou assistido, para uma posição no Con-
selho Deliberativo. Uma vez empossado como membro desse colegiado, o indivíduo 
necessita ter em mente, de forma clara e inequívoca, os objetivos da EFPC, a fim de 
trabalhar para que eles sejam cumpridos, defendendo a integridade do patrimônio dos 
planos administrados pela EFPC. 

Consideramos, pois, que os membros do Conselho Deliberativo, uma vez em-
possados, independentemente de quem os indicou ou elegeu, devem ter sua orienta-
ção pautada em defesa da EFPC, conferindo diretrizes claras à Diretoria Executiva e 

apoiando seus integrantes na busca dos objetivos da EFPC, que são basicamente gerir 
os recursos garantidores e pagar os benefícios contratados. Portanto, não se pode perder 
de vista em momento algum o dever fiduciário assumido por todos aqueles que atuam 
na administração dos fundos de pensão. 

4. CONCLUSÕES

Passados 15 anos do advento das Leis Complementares n. 108 e 109, de 29 de maio 
de 2001, é auspicioso constatar que os ditames relativos à governança corporativa nos 
fundos de pensão foram, de fato, absorvidos pelas entidades fechadas de previdência 
complementar em geral. Ademais, é necessário reconhecer que as normas fixadas pelo 
regulador trouxeram os balizamentos necessários para a criação de uma cultura ainda 
nova, que privilegia o controle dos riscos e a transparência. 

Trata-se de um caminho sem volta, na busca de um sistema que consiga, cada vez 
mais, se apresentar à sociedade com transparência e, acima de tudo, credibilidade. Jamais, 
entretanto, chegaremos a um destino final, no caminho da evolução do sistema. Uma 
vez reconhecido que nunca poderemos prescindir de uma boa governança corporativa 
e, ainda, que cada EFPC precisará encontrar e sempre atualizar o modelo que melhor 
se adequa à sua realidade, cabe aos que defendem o sistema a busca incessante pelas 
melhores práticas, derivadas principalmente das diversas lições aprendidas durante 
nossa caminhada.

O tão almejado fomento da previdência complementar no Brasil deverá passar, 
necessariamente, pelo aprimoramento constante dos modelos de governança corporativa 
das entidades fechadas de previdência complementar. 
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AVANÇOS E DESAFIOS

R esumo: A implantação do regime de previdência complementar dos servidores 
públicos foi uma mudança de paradigma e um importante avanço para a solvência 
e sustentabilidade da previdência no Brasil. As melhores práticas de governança nas 
entidades de previdência complementar, de natureza pública, podem assegurar a hi-
gidez e a boa gestão dos planos previdenciários para os servidores públicos. Por fim, 
a aprovação da Lei n. 13.183, de 2015, que criou a adesão automática dos servidores 
públicos aos planos de benefícios administrados pela Funpresp, trouxe novo incentivo 
à formação de poupança estável e de longo prazo no país. 

Palavras-chave: previdência complementar; fundos de pensão; adesão automática; 
capitalização; servidores públicos; Funpresp.

1. INTRODUÇÃO
Nesses 15 anos da edição das Leis Complementares n. 108 e 109, de 2001, o sistema de 
fundos de pensão evoluiu muito em termos de segurança jurídica, tributária e de fiscalização.

Com a publicação das Leis Complementares, foi estabelecido um forte arcabouço 
legal e institucional para operação e administração de planos de benefícios por meio das 
entidades de previdência complementar (inclusive aquelas com empresas/patrocinadores 
públicos), com regras de governança e gestão, modelos de planos previdenciários, papel 
do Estado, criação da figura do Instituidor, regimes disciplinares, entre outros.

Do ponto de vista tributário, a partir da Lei Complementar n. 109, de 2001, foi 
editada a Lei n. 11.053, de 2004, que estabeleceu o novo regime tributário para os 
planos de benefícios, com a isenção tributária (de imposto de renda) das contribuições 
previdenciárias durante o período de acumulação e a instituição do regime de tributa-
ção regressivo, em função do tempo de acumulação, para os benefícios oferecidos pelas 
entidades de previdência complementar.

Quanto à fiscalização, a partir da Lei n. 12.154, de 2009, foi criada a Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autarquia responsável pela 
fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs).

Por último, resultante do conceito trazido pela EC (Emenda Constitucional) n. 20, 
de 1998, foi instituído o novo regime de previdência complementar para os novos servi-
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dores públicos federais, a partir da aprovação da Lei n. 12.618, de 2012, que estabeleceu 
o teto para as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social igual ao 
teto do regime geral de previdência social, operado pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), e criou, de forma facultativa, o regime de previdência complementar, 
operado pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs).

O presente trabalho pretende discorrer sobre a implantação do novo regime de 
previdência dos servidores públicos, com ênfase na experiência recente de criação da 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe).  Serão apresentados os motivos que justificaram a mudança no regime 
previdenciário. Além disso, tratar-se-á da nova modelagem de proteção previdenciária 
para os servidores públicos, inclusive para os estados da federação.

Na sequência, o artigo discutirá a organização e funcionamento da Funpresp, deta-
lhando a gestão e governança de uma entidade de previdência com natureza pública. Na 
sessão seguinte, o trabalho vai examinar os benefícios oferecidos por esse novo regime 
de previdência complementar, levando em conta que a previdência privada é mais do 
que um plano de acumulação financeira, mas pretende ser um sistema de proteção dos 
riscos sociais para os servidores públicos. 

No final, o trabalho explora as vantagens de implantação, a partir da Lei n. 13.183, 
de 2015, da adesão automática dos servidores públicos federais ao regime de previdência 
complementar. 

2.  RAZÕES PARA MUDANÇAS DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
A reforma da previdência dos servidores públicos, iniciada com a Emenda Constitucional 
n. 20, em 1998, foi completada com outra mudança constitucional nos §§ 14, 15 e 16 
do artigo 40 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n. 41, de 
2003, que propôs viabilizar a solvência de longo prazo da previdência pública.

A partir desta Emenda, iniciaram-se algumas medidas, como: (i) equidade das regras 
dos trabalhadores do setor privado cobertos pelo Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), operado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e para os novos 
funcionários públicos cobertos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); (ii) 
contribuição de 11% sobre a remuneração dos servidores públicos aposentados e dos 
beneficiários de pensão; e (iii) a criação de planos de contribuição definida capitalizados 
e administrados por entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs).

Anos depois, um novo marco para a previdência pública foi a instituição do regime 
de previdência complementar com a publicação da Lei n. 12.618, de 2012, que imple-
mentou para os servidores públicos federais o Regime de Previdência Complementar 
(RPC). Essa lei teve grande relevância para o avanço institucional do país.

As principais razões para a implantação do novo regime de previdência comple-
mentar, construído num ambiente de segurança jurídica de respeito ao direito adquirido 
e expectativa de direito, foram:

 • a recomposição do equilíbrio da previdência pública, garantindo sua solvência 
no longo prazo;

 • o restabelecimento da capacidade de gasto público em áreas essenciais à retomada 
do crescimento econômico e em programas sociais;

 • maior transparência, controle e previsibilidade nos gastos públicos;
 • tratamento isonômico no regime de previdência entre trabalhadores do setor 

público (não inclui servidores militares) e da iniciativa privada; e
 • criação de um novo investidor institucional com maior demanda por ativos no 

mercado financeiro e de capitais, em infraestrutura, viabilizando o fortalecimento do 
mercado secundário de títulos e promovendo maior liquidez na economia brasileira.

Do ponto de vista do financiamento do regime próprio de previdência social dos 
funcionários públicos civis e militares, a trajetória nos últimos 15 anos tem-se mostrado 
deficitária e insustentável a longo prazo, como demonstra a Tabela 1, em que as despesas 
com inativos e pensionistas são maiores que as contribuições previdenciárias. 

Esse modelo de financiamento deficitário (R$ 72, 6 bilhões em 2015) da previdência 
pública dos servidores públicos justificou a implantação desse novo Regime de Previ-
dência Complementar (RPC), baseado na capitalização em contas individuais para os 
servidores públicos com remuneração superior ao teto do INSS (R$ 5.189,82 em 2016).

Assim, esse custo de transição será contabilizado tanto na conta de despesa quanto 
na receita fiscal da administração pública, conforme mostra o Gráfico 1. A mudança 
para um novo regime previdenciário (ver Figura 1) implicou um custo de transição 
(ou débito implícito), representado pelo custo de oportunidade para contas públicas 
da União com a implantação do RPC para os servidores públicos. 

Os pagamentos de benefícios previdenciários atuais (inativos e pensionistas) serão 
mantidos. A geração atual (servidores na ativa até a mudança legal) irá se aposentar de 
acordo com as regras do RPPS e a geração futura (entrantes a partir de fevereiro/2013) 
terá o benefício previdenciário limitado ao teto do RGPS, acrescido, se optar, pelo 
benefício pago Regime de Previdência Complementar (RPC). 

Já pelo lado da receita, a contribuição de 11% dos ativos da geração futura estará 
limitada a parcela até o teto do INSS (R$ 5.189,82 – posição de março de 2016). Após 
este período de transição (troca de uma geração de servidores), será permanente o ganho 
fiscal para a administração pública (RPPS), porque não se projetarão mais déficits na 
previdência pública, como ocorreu nas décadas anteriores.



RicaRdo PenaPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL180 181

O impacto máximo anual dessa tran-
sição fiscal é de 0,11% do PIB, tornando 
tênue e suavizado o efeito financeiro da 
implantação do novo regime de previ-
dência dos servidores públicos. Divide-se 
essa transição em três fases: (i) o cresci-
mento dos gastos fiscais nos primeiros 
20 anos por conta do pagamento de be-
nefícios; (ii) uma redução nos seguidos 
15 anos como constata-se no Gráfico 1; 
e finalmente (iii) um acréscimo fiscal 
permanente a partir de 35 anos para os 
servidores públicos federais.

É evidente que o ganho nas contas 
fiscais é proporcional para os servidores, mas também para a sociedade, com reduções 
de cargas tributárias e da dívida pública mobiliária. Isso traz grandes benefícios sociais, 
visto que a previdência representa hoje mais de 50% das despesas obrigatórias e chega 
a quase duas vezes o valor das despesas com pessoal no orçamento de acordo com a lei 
orçamentária para 2016.

3. NOVO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

O Projeto de Lei Complementar (PLC) n. 09, de 15 de março de 1999, foi a primeira 
iniciativa de reforma da previdência para os servidores púbicos, com a implantação do 
regime complementar para os servidores da União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios em âmbito legal. 

Esse projeto não conseguiu se consolidar naquele momento e apenas as Leis Com-
plementares n. 108 e 109, de 2001, tornaram-se realidade como arcabouço legal, em 
termos de gestão, governança, fiscalização e solvência atuarial para os fundos de pensão. 
Na sequência, também a EC 41, de 2003  – que obteve êxito com a alteração do artigo 
40 da Constituição Federal –, possibilitou a criação do Regime de Previdência Com-
plementar (RPC) para os servidores públicos civis da União e para entes federados, na 
modalidade de contribuição definida (CD). 

O plano de contribuição definida (CD) é a modalidade em que o benefício com-
plementar é estabelecido somente no momento da sua concessão, sempre com base 
no saldo da conta individual de aposentadoria do servidor que foi acumulado durante 

ITENS (em bilhões) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resultado Previdenciário (26,2) (29,5) (31,2) (32,5) (32,3) (35,1) (37,4) (42,2) (47,0) (51,2) (54,5) (57,6) (62,7) (66,9) (72,6)
Contribuições Previdenciárias 4,5 5,3 5,3 7,9 11,4 13,3 15,2 16,4 20,2 22,7 24,6 25,0 26,7 29,3 32,1 
contribuições Patronais 1,9 2,2 2,2 4,1 6,1 7,1 8,3 8,3 11,0 12,2 13,3 13,5 14,4 16,0 17,6 

contribuições civis e Militares 2,6 3,1 3,1 3,8 5,3 6,2 7,0 8,1 9,2 10,4 11,3 11,5 12,3 13,3 14,6 

civis 1,6 2,2 2,1 2,8 4,2 4,9 5,6 6,6 7,6 8,6 9,3 9,5 10,2 10,9 11,9 

ativos 1,6 2,2 2,1 2,5 3,2 3,7 4,2 5,0 5,7 6,5 7,0 7,1 7,6 8,2 8,9 

inativos e Pensionistas n.d. n.d. n.d. 0,3 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 

Militares 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,0 2,2 2,3 2,6 

Despesas com Inativos e 
Pensionistas

30,8 34,9 36,5 40,4 43,7 48,4 52,6 58,7 67,2 73,9 79,1 82,5 89,4 96,2 104,7 

civis n.d. n.d. 24,3 27,4 29,5 32,1 34,9 38,6 46,6 52,5 57,2 59,2 64,5 64,4 69,5 

Militares n.d. n.d. 12,3 13,0 14,3 16,3 17,6 20,0 20,6 21,4 22,0 23,3 25,0 31,8 35,2 

Tabela 1 Necessidade de Financiamento da Previdência Pública no Brasil para Servidores  
Públicos Federais Civis e Militares, de 2001 a 2015

Fonte: MPS, anexo V LRF (art. 53, ii).
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Gráfico 1 Custo de Transição Fiscal do Novo Regime de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos Federais, em % do PIB, a partir de 2012

Fonte: Se/MF, 2012. 
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os recolhimentos das contribuições e na devida rentabilidade ao plano de benefícios 
durante o período de capitalização.

 Assim como o próprio nome já indica, e diferentemente do plano de benefício 
definido (BD), no plano CD a contribuição é definida quando o plano é contratado. 
Porém, o benefício dependerá do tempo de acumulação, da rentabilidade, da boa gestão 
e fiscalização e do baixo custo, não havendo superávits nem déficits, pois as contas são 
individuais e a variação financeira é refletida diretamente no saldo da conta, resultando, 
assim, no valor do benefício para o assistido.

Com o plano na modalidade CD, o Projeto de Lei (PL) n. 1.992, de 2007, tinha 
como objetivo a criação de apenas uma entidade fechada de previdência complementar 
(EFPC) e apenas um plano de benefícios para os novos servidores públicos federais de 
cargo efetivo do Executivo, Judiciário e Legislativo da União.

Uma preocupação do referido PL era que os participantes do RPPS continuassem 
com o direito adquirido e a expectativa de direito do regime previdenciário anterior, 
assegurando somente para os novos servidores entrantes no serviço público federal a 
nova regra e o novo regime previdenciário, com a implantação obrigatória do teto do 
RGPS e a facultatividade na participação no Regime de Previdência Complementar 
(RPC), por meio da Funpresp (Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal).

Com 186 emendas e tramitando por sete comissões da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, foi aprovada a Funpresp, por meio da Lei n. 12.618, de 2012. Ela 
institui o novo regime de previdência complementar dos servidores públicos federais 
com alíquota máxima de 8,5% do valor da remuneração do servidor excedente ao teto 

do INSS, a partir de 04 de fevereiro de 2013, com a aprovação do Regulamento (con-
trato previdenciário) do Plano de Benefícios pelo órgão fiscalizador (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – Previc) dos fundos de pensão no país.

Por essa lei, os servidores federais podem participar da previdência complementar 
através de uma das três entidades: Funpresp-Exe (Poder Executivo Federal); Funpresp-Leg 
(Poder Legislativo Federal), que ainda não foi criada (e opta-se por ter um plano de be-
nefícios administrado pela Funpresp-Exe); e a Funpresp-Jud (Poder Judiciário Federal).

Pelos resultados alcançados e práticas inovadoras, essa iniciativa da Administração 
Pública Federal acabou se disseminando em outros estados. 

Quanto à esfera estadual e distrital, já são 14 leis e/ou projetos de leis. Os estados 
de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia já estão com o RPC 
em funcionamento. Outros estados como Ceará, Goiás, Pernambuco, Paraná, Ron-
dônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já têm as respectivas leis complementares 
ou ordinárias aprovadas e em processo de estruturação das fundações (Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina). Há projetos de leis complementares no Distrito Federal e no 
Rio Grande do Norte, que ainda estão em discussão sobre a instituição do RPC, como 
podemos ver na Tabela 2.

Figura 1 Regime de Previdência do Servidor Público Federal no Brasil 

Fonte: Lei n. 12.618/2012.
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Regime Repartição

RPPS/Público

11% + 22%

Plano cd, facultativo

Regime capitalização

Funpresp/Privado

8,5% + 8,5%

Plano Bd, obrigatório

Regime Repartição

RPPS/Público

11% + 22%

Teto inSS

(até 03/fev./2013) (a partir de 04/fev./2013)

Tabela 2 Relação dos PLs e das Leis dos Regimes de Previdência Complementar  
dos Servidores Públicos Estaduais

Fonte: Sites das assembleias Legislativas dos estados e dos Fundos de Pensão. elaboração própria com informações disponíveis até 04/abr./2016.

ENTE FUNDAÇÃO PROJETO DE LEI LEI COMPLEMENTAR

Ba PReVBaHia - Lei n. 13.222/2015

ce n.d - Lei n. 123/2013

dF dF-PReVicoM PLc 019/2015 -

eS PReVeS - Lei n. 711/2013

Go PReVcoM-Go - Lei n. 19.179/2015

MG PReVcoM-MG - Lei n. 132/2014

Pe FUnaPReV - Leis n. 257/2013 e n. 258/2013

PR PReVcoM PaRanÁ - Lei n. 18.372/2014

RJ RJPReV - Lei n. 6.243/2013

Rn FUPReVi/Rn PLc Mensagem n. 014/2015-Ge -

Ro PReVRo - Lei n. 3.270/2013

RS RS-PReV - Lei n. 14.750/2015

Sc Sc-PReV - Lei n. 661/2015

SP SP PReVcoM - Lei n. 14.653/2011

UniÃo FUnPReSP (3) - Lei n. 12.618/2012
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Como podemos observar na Tabela 2, o estado de São Paulo tem a lei comple-
mentar mais antiga do RPC, e não por acaso ele foi o precursor nesse regime nos 
âmbitos estaduais: a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo 
 (SP-PREVCOM) foi instituída pela Lei n. 14.653, de 2011, tendo no seu plano de 
previdência a cobertura para os eventos de morte, idade avançada e invalidez.

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPREV), 
instituída com a Lei n. 6.243, de 2012, administra também um plano na modalidade 
de contribuição definida e oferece aposentadoria programada e por invalidez, pensão 
por invalidez, morte do participante ativo e assistido, e benefício por sobrevivência do 
assistido e suplementar. 

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES), 
instituída pela Lei Complementar n. 711, de 2013, não segue com a mesma modalidade 
de plano e benefícios que a ofertada pelos outros estados já instituídos.

A PREVCOM-MG foi criada pelo estado de Minas Gerais, autorizada pela Lei 
Complementar n. 132, de 2014, e possui características muito semelhantes às dos 
outros estados em que já foram instituídas: planos com modalidades CD, destinados 
aos servidores efetivos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, dos Ministérios 
Público e da Defensoria Pública, e dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

As nove fundações já em funcionamento – PREVES, PREVCOM-MG, RJPREV, 
SP-PREVCOM, PREVBAHIA, RS-PREV, SC-PREV e FUNPRESP (2) – contam  com 
contribuições dos servidores e dos órgãos públicos entre os limites de 7,5% a 8,5% da 
remuneração excedente ao teto do RGPS, como demonstra a Tabela 3. 

Tabela 3 Percentual de Contribuição para o RPC dos Servidores Públicos Civis no Brasil 
das EFPCs já em funcionamento

*  Plano já aberto. 
Fonte: Manual do Participante de cada Plano.elaboração própria com informações disponíveis até 31/mar./2016.

UF Nome % de Contribuição Planos de contribuição definida (CD)
eS PReVeS 3,0% a 8,5% PReVeS-Se e PReVeS-cdT
MG PReVcoM-MG até o limite de 7,5% PrevPlan
RJ RJPReV até o limite de 8,5% Plano RJPrev-cd

SP SP-PReVcoM até o limite de 7,5%

PReVcoM-RG 

PReVcoM-RP

UniS
Ba PReVBaHia até o limite de 8,5% *
RS RS-PReV até o limite de 7,5% em elaboração
Sc Sc-PReV até o limite de 8,0% em elaboração

UniÃo
FUnPReSP-eXe e 

FUnPReSP-JUd

7,5%, 8% ou 8,5% (FUnPReSP-eXe)

5,0% a 8,5% (FUnPReSP-JUd)

execPrev e LegisPrev

Jusmp-Prev: Judiciário/MPU/cnMP

Assim, é possível verificar uma convergência no padrão e modelagem (benefícios, 
contribuições, direitos dos participantes, regras de inscrição e cancelamento, institutos 
de previdência, etc.) dos planos de benefícios. Verificou-se também que os Projetos de 
Lei em tramitação que instituem os outros planos observados na Tabela 2 caminham 
para a mesma linha de execução em seus respectivos estados.

4. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EFPCs  
 DE “NATUREZA PÚBLICA”

De acordo com a Lei Complementar n. 108, de 2001, as EFPCs deverão manter estrutura 
mínima composta por Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
O estatuto da EFPC, respeitada a participação paritária, deverá prever a representação 
dos participantes e dos patrocinadores, de modo a assegurar equilíbrio na governança e 
na gestão dessas Fundações de Previdência Complementar.  O Conselho Deliberativo 
é o órgão máximo da administração; o Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fis-
calização e controle interno e a Diretoria Executiva atua na gestão e administração da 
EFPC e dos planos de benefícios.

As entidades fechadas de previdência complementar criadas para administrar o 
novo regime previdenciário dos servidores públicos são constituídas e organizadas sob a 
forma de Fundação (parágrafo único do art. 8º da LC 108, de 2001), com personalidade 
jurídica de direito privado, de natureza pública (§ 15 do art. 40 da CF). São órgãos 
vinculados à Administração Indireta do Poder Público, com autonomia administrativa, 
financeira e gerencial, e têm por finalidade administrar e executar planos de benefícios 
de caráter previdenciário, na modalidade de contribuição definida.

As estruturas organizacionais das EFPCs (ver como exemplo a Figura 2) que admi-
nistram os planos dos servidores públicos tanto federais quanto estaduais são similares 
e, além da estrutura mínima destacada acima, possuem um Comitê de Investimentos 
(ligado à Diretoria Executiva) e comitês de assessoramento técnico dos planos (com 
caráter consultivo, ligados ao Conselho Deliberativo), além de uma estrutura gerencial 
ligada à sua respectiva Diretoria Executiva Colegiada.

Com esta modelagem operacional e administrativa, essas EFPCs cumprem as 
determinações das Leis Complementares n. 108 e 109, de 2001. Além disso, dão um 
grande passo para boas práticas gerenciais aplicadas no Brasil, com a adoção da gestão 
compartilhada nos colegiados de suas Fundações e a gestão democrática e participativa 
dos dirigentes eleitos diretamente pelos participantes e assistidos. 

Atos administrativos internos – como o Regimento Interno, a Política de Alçadas, 
a implantação da Auditoria Interna (vinculada ao Conselho Deliberativo) e da Área 
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participantes e assistidos, estando sujeitas às normas de direito público que consistem 
exclusivamente em: 

I. submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos;
II. realização de concurso público para a contratação de pessoal, no caso de em-

pregos permanentes; e
III. publicação anual, na imprensa oficial ou no sítio oficial da administração  

pública certificado digitalmente, de suas demonstrações contábeis, atuariais, 
financeiras e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos 
participantes e assistidos dos planos de benefícios e ao órgão fiscalizador das 
entidades fechadas de previdência complementar.

5. PLANO DE BENEFÍCIOS 

Os planos de benefícios (regulamentos ou contratos previdenciários aprovados previamente 
pela Previc) da Funpresp-Exe, oferecidos aos servidores públicos, estão estruturados na 
modalidade de contribuição definida, com base no regime financeiro de capitalização. 
Esses planos oferecem proteção contra os chamados riscos sociais, tais como morte, 
invalidez, idade/envelhecimento e sobrevivência. 

Os benefícios previdenciários são de dois tipos:
i. programados: idade e tempo de contribuição;
ii. não-programados: invalidez, morte e sobrevivência. 
Os benefícios programados ou de prestação continuada têm seu valor permanente-

mente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de 
percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação financeira, 
os valores aportados e os benefícios pagos. Dessa forma, esses benefícios apresentam 
proteção integral contra o surgimento de desequilíbrios atuariais.

Os benefícios previdenciários para os servidores públicos no regime de capitalização 
são complementares, ou seja, os funcionários devem cumprir os requisitos para apo-
sentadoria no RPPS (idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo 
de carreira), começar a receber a aposentadoria no referido regime próprio e depois 
requerer o benefício na entidade que administra o RPC.

Além disso, os planos estabelecem fundos de proteção para suportar os benefícios 
não programados ou de risco, estabelecidos por parcela da contribuição do participan-
te e do patrocinador, na modalidade de benefício definido, com custeio determinado 
atuarialmente. 

Dessa forma, os benefícios de natureza coletiva (pensão por morte, aposentadoria 
por invalidez, sobrevivência do assistido) pagos pelo fundo coletivo podem, eventual-

Figura 2 Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe

Fonte: Funpresp – https://www.funpresp.com.br/portal/?page_id=12.
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de Conformidade e Riscos (ligada à Diretoria Executiva), a Matriz de Competências, 
o Regulamento Eleitoral, o Código de Ética e Conduta, e as Regras e Procedimentos 
para contratação de diretores – podem evidenciar boas práticas iniciais de gestão e go-
vernança dessas entidades de previdência, de natureza pública, para administrar planos 
previdenciários dos servidores públicos. 

Como entidades de previdência complementar de natureza pública, essas Fundações 
devem observar os princípios que regem a Administração Pública  – especialmente os 
da eficiência e da economicidade –, devendo adotar mecanismos de gestão operacio-
nal que maximizem a utilização de recursos, de forma a otimizar o atendimento aos 



RicaRdo PenaPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL188 189

mente, apresentar desequilíbrios atuariais, caso as hipóteses biométricas, demográficas, 
financeiras e econômicas não se confirmem no longo prazo. Nesse caso, o custeio dos 
benefícios não programados deverá ser rebalanceado anualmente, modificando-se por 
consequência a parcela da contribuição destinada às contas individuais, mantendo o 
plano CD permanentemente em equilíbrio.

Por serem planos novos e constituídos sob a forma de contribuição definida, mas 
com oferta de benefícios não programados, esses planos dos servidores públicos podem 
apresentar desequilíbrios temporários, requerendo uma gestão atuarial e financeira bas-
tante cautelosa e preventiva, no sentido de adoção de mecanismos de compartilhamento 
de riscos, sejam próprios ou externos.

Nesse caso, estamos falando da possibilidade de ocorrer altos valores de sinistros 
(descontinuidades) no início do funcionamento dos planos, e o fundo coletivo pode 
não contar com as reservas necessárias para a cobertura dos riscos (invalidez e morte, 
por exemplo), visto que esses benefícios são calculados separadamente das reservas in-
dividuais acumuladas pelos participantes. Uma solução encontrada é a transferência de 
parte deste risco para uma instituição terceira, uma sociedade seguradora. 

No caso da Funpresp-Exe, foi contratada uma seguradora com três objetivos 
principais: (i) transferir metade dos riscos atuariais do fundo coletivo de proteção dos 

benefícios não programados, com um limite de 350 mil reais, correspondentes aos 
benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão por morte para os participantes; (ii) 
oferecer uma cobertura opcional para os riscos de invalidez e morte; e (iii) captar novos 
participantes no rol dos ativos alternativos, principalmente os que são do RPPS ou que 
ganham abaixo do teto do RGPS após a vigência do RPC.

6. ADESÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Desde 2013, com o início de operação do novo regime de previdência complementar 
para os servidores públicos, as EFPCs têm oferecido a possibilidade para que esses 
funcionários estatutários possam adquirir um plano previdenciário privado e cuidar 
individualmente da sua aposentadoria na fase pós-laborativa na Administração Pública.

Pelo artigo 202 da CF, a adesão ao regime de previdência complementar é facultativa 
e, pelo artigo 16 da LC n. 109, de 2001, os planos de benefícios devem ser, obrigatoria-
mente, oferecidos a todos os empregados/servidores dos patrocinadores (órgãos públicos).

No caso dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, até março/2016 a 
Fundação registrou a adesão de 24,8 mil participantes (sendo 3.600 com adesão auto-
mática), o que representa uma taxa de adesão de 52% para os novos servidores públicos 
que ingressaram na Administração Pública a partir de 04/02/2013 (ver Gráfico 2).

Tabela 4 Tipos de Benefícios Previdenciários do Regime de Previdência Complementar 
dos Servidores Públicos Federais, baseado na capitalização (1).

BENEFÍCIOS TIPO DE BENEFÍCIO
MODALIDADE  
DO BENEFÍCIO

aposentadoria normal Programado contribuição definida

aposentadoria especial (mulher, servidor em 
atividade de risco e professores)

Programado contribuição definida

aposentadoria por invalidez não-Programado Benefício definido (*)

Pensão por Morte do Participante ativo não-Programado Benefício definido (*)

Pensão por Morte do assistido não-Programado Benefício definido (*)

Benefício por Sobrevivência do assistido não-Programado Benefício definido

Benefício Suplementar (2) Programado contribuição definida

(*) o benefício possui duas fases distintas: a primeira, que corresponde ao período pago a partir da conta individual do participante (renda certa) e, depois 
de exauridos os recursos da conta individual do participante, uma segunda fase com pagamentos do benefício (renda vitalícia) a partir de contas coletivas.

(1) considera a contribuição paritária dos servidores e dos órgãos públicos patrocinadores do plano de benefícios (no caso da Funpresp-exe, a contribui-
ção é de 17% = 8,5% + 8,5%).

(2) considera apenas a contribuição dos servidores públicos.

Fonte: nota Técnica atuarial dos Planos execPrev e LegisPrev da Funpresp.

Gráfico 2 Taxa de Adesão à Funpresp-Exe dos novos servidores públicos federais até 2015

Fonte: Funpresp-exe.
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A sanção da Lei n. 13.183, de 4 de novembro de 2015, instituiu a adesão automá-
tica para os servidores que ingressam nos órgãos da Administração Direta, autarquias 
e fundações federais a partir de sua publicação. Com a adesão automática, o servidor 
público federal do Poder Executivo que ganha acima do teto do INSS (R$ 5.189,82 
em 2016) passa a usufruir imediatamente da paridade de contribuição do órgão patro-
cinador e da proteção e cobertura dos benefícios não programados de invalidez, pensão 
por morte e longevidade.  

O servidor público tem um prazo de 90 dias para desistir da adesão (ou seja, per-
manece o caráter facultativo, determinado pelo artigo 202 da Constituição Federal). 
Neste caso, ele terá as contribuições ressarcidas com correção monetária pelo IPCA/
IBGE. As contribuições do patrocinador também são devolvidas. 

A adesão automática representa um divisor de águas, uma conquista tão impor-
tante quanto o advento da própria previdência complementar no serviço público. Os 
primeiros resultados, com baixa taxa de desistência (10%), já apontam para experiências 
bem-sucedidas de países como Estados Unidos e Reino Unido, que apresentam índices 
de aceitação superiores a 95%. 

A adesão automática inverte a lógica de três vieses da economia comportamental: 
o viés da inércia, em que o servidor resiste à mudança mesmo quando ela é benéfica; 
o viés da aversão à perda, no qual o servidor evita uma perda presente mesmo tendo a 
percepção de um ganho potencial no futuro; e o viés da miopia, que trata da postergação 
frequente de decisões individuais, assegurando assim a proteção previdenciária para o 
servidor público e sua família.

A Funpresp-Exe tem abrangência nacional com mais de 200 patrocinadores e 125 
carreiras (professores, médicos, policiais, auditores, analistas financeiros, diplomatas, 
etc.). Já arrecada mensalmente R$ 14 milhões, possui um patrimônio financeiro de R$ 
270 milhões e apresenta uma rentabilidade acumulada de 43% no período.

Com apenas três anos, vêm se confirmando as premissas iniciais da criação da 
entidade, ou seja, de contribuir com a solvência de médio e longo prazos para a pre-
vidência pública e de se tornar um dos maiores investidores institucionais do Brasil – 
como acontece no mundo, em que as maiores previdências são de servidores públicos 
(GPIF/Japão e TSP/USA).

A sanção da Lei n. 13.183, de 2015, a partir de proposição do Parlamento, traçou 
um novo desenho para todo o setor. O servidor entrante nos órgãos da administração 
direta, autarquias e fundações federais passa a ser inscrito automaticamente no plano 
de benefícios da entidade, usufruindo imediatamente da paridade de contribuição 

do órgão patrocinador e da proteção e cobertura dos benefícios não programados de 
invalidez, pensão por morte e longevidade. 

Art. 4º da Lei n. 13.183, de 2015: “O artigo 1º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 
2012, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o atual 
parágrafo único para § 1º:

“Art. 1º ...........................................................................

§ 1º .................................................................................

§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com remuneração 
superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, que venham a ingressar no serviço público a partir do início da 
vigência do regime de previdência complementar de que trata esta Lei, serão au-
tomaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar desde a 
data de entrada em exercício.

§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o 
cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios.

§ 4º Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até noventa dias da data 
da inscrição, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, 
a ser paga em até sessenta dias do pedido de cancelamento, corrigidas monetariamente.

§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui resgate.

§ 6º A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte paga-
dora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante.” (NR)

A realidade das finanças comportamentais está presente diretamente sobre o funcio-
namento do regime de previdência complementar. A inovação na esfera federal brasileira 
da adesão automática (para os servidores públicos federais participantes da Funpresp), 
seguindo a experiência internacional, é vista como política pública válida tanto para o 
regime de previdência complementar dos servidores públicos federais quanto para as 
demais EFPCs do segmento de previdência privada. 

O Thrift Savings Plan (TSP), regime de previdência complementar dos servidores 
civis e militares nos Estados Unidos (modelo referência para a Funpresp), criado em 
1986, tem 2,6 milhões de participantes e gere 375 bilhões de dólares. Iniciada a legislação 
geral da adesão automática nos EUA em agosto de 2010, e a aceitação do TSP em maio 
de 2012 àqueles com menos de dois anos de posse, passou de uma taxa de adesão de 
70% para 98,3%. A elevação da taxa de adesão com experiências da adesão automática 
em âmbitos internacionais só reforça a ideia de maior proteção previdenciária para os 
servidores públicos.
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7. CONCLUSÃO

Muitos têm sido os avanços e as inovações decorrentes da instituição do regime de pre-
vidência complementar dos servidores públicos. Contudo, ainda remanescem alguns 
desafios para o desenvolvimento dessa importante modificação advinda com a criação 
da Fundação de Previdência Complementar dos Servidor Público Federal (Funpresp). 

Podemos exemplificar a mudança na cultura previdenciária dos funcionários pú-
blicos civis que até então estavam acostumados com um regime público de previdência 
garantido pelo Estado e no formato de plano benefício definido (BD), e, a partir de 
2013, um regime securitário híbrido, com regime público obrigatório até o teto do 
regime geral de previdência social, acrescido de um regime privado facultativo para o 
valor remuneratório do servidor público que exceder o teto do INSS.

Outra perspectiva necessária para consolidar o regime de previdência complementar 
para os servidores públicos diz respeito ao fortalecimento e à aplicação das melhores 
práticas de governança e gestão nas entidades fechadas de previdência complementar 
de natureza pública, com reforço nos instrumentos de transparência, fiscalização e 
participação democrática entre os participantes e assistidos.

A constituição e a viabilidade de uma entidade fechada de previdência comple-
mentar requer uma escala administrativa e financeira do número mínimo dos servidores 
públicos que poderão aderir ao plano de benefícios administrado por essa Fundação. 
Isso é importante, sobretudo no momento em que se discute a oportunidade em se 
criar uma entidade multipatrocinada que poderá administrar os planos previdenciários 
dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Essa EFPC que administra multiplanos 
deverá ter a segregação e patrimônio de afetação de cada um dos planos de benefícios 
que for administrar, de modo a evitar a contaminação dos recursos financeiros entre os 
referidos planos.

Por fim, um importante impulso para a previdência complementar foi a implantação 
da adesão automática dos servidores públicos aos planos de benefícios administrados 
pela Funpresp, por meio da Lei n. 13.183, de 2015, que pode estimular e fomentar a 
formação de poupança previdenciária de longo prazo, necessária em todos os países que 
vivem uma transição demográfica acelerada, como é o caso do Brasil. 
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FUNPRESP-JUD: 
A PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR NO  

PODER JUDICIÁRIO E NO 

MINISTÉRIO PÚBLICO

1. O COMEÇO DE TUDO

1.1. Contexto Político e Legal

Os recorrentes déficits da previdência social deram origem a novas discussões sobre a 
previdência complementar e proporcionaram o advento da Emenda Constitucional 
n. 20, de 1998. Esta mudança da Lei Maior, além de estabelecer as diretrizes básicas 
para o tema, possibilitando atualização da regulamentação por meio das Leis Com-
plementares n. 108 e 109, de 2001, cujo aniversário de 15 anos agora se comemora, 
previu a instituição do novo regime previdenciário para os servidores públicos, que 
passaria também a ser composto pelo pilar da previdência complementar, em regime 
de capitalização e na modalidade de contribuição definida.

Promulgada a Emenda Constitucional n. 20, de 1998, três proposições legislativas já 
se encontravam em tramitação, destinadas a regulamentar os novos princípios constitu-
cionais. As duas primeiras originaram as citadas Leis Complementares n. 108 e 109, de 
2001, enquanto a terceira, que tratava da previdência complementar para os servidores 
públicos, só voltou à pauta mais tarde, após a edição da Emenda Constitucional n. 41, 
de 2003, por meio do Projeto de Lei n. 1.992/2007, que culminou na edição da Lei 
n. 12.618, de 2012, que finalmente possibilitou a criação de uma ou mais entidades 
fechadas de previdência complementar.

Na falta de uma previsão legal específica, a primeira definição que se fazia necessária 
consistia na abrangência a ser dada em cada caso. Em outras palavras, era preciso decidir 
se seria criado um único fundo de pensão para toda a administração pública federal ou 
se seria respeitado o princípio de independência constitucional. Os Poderes Judiciário 
e Executivo optaram pela criação de suas próprias entidades, enquanto o Poder Legisla-
tivo optou pela adesão ao fundo de pensão criado pelo Executivo, com implantação de 
plano de benefício para seus servidores. Por sua vez, o Ministério Público vinculou-se 
ao fundo de pensão do Poder Judiciário.

A implantação da previdência complementar para os servidores públicos é um 
grande passo para a história da previdência no País e vem se consolidando como um 
dos canais de fomento do sistema de previdência complementar. Representa, também, 
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uma solução de longo prazo para o Estado, pois viabiliza a capitalização dos recursos 
necessários para a aposentadoria dos servidores no futuro, numa combinação com o 
primeiro pilar, usualmente de repartição simples, suportado pelos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS).

1.2. Polêmicas Iniciais

A Funpresp-Jud abrange o universo de todos os membros e servidores públicos titulares 
de cargo efetivo do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do 
Conselho Nacional do Ministério Público. Já os servidores ocupantes exclusivamente 
de cargo em comissão, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e 
os requisitados de outros Poderes, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
vinculados aos seus respectivos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), não 
podem aderir ao plano de previdência complementar administrado pela Fundação.

Quando o tema envolve a delimitação concreta das situações funcionais sujeitas a 
cada um dos diversos regimes de previdência, há muitos desafios. Apesar da evidente 
coerência econômico-financeira-atuarial dos planos de previdência complementar, o 
RPPS permanece almejado por muitos, especialmente pela sua natureza de benefício 
definido, com remuneração de aposentadoria próxima ao percebido pelos servidores 
em atividade.

Por este motivo, à época da publicação da nova lei, foi proposta no STF a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.946, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe). Em essência, argumentaram seus autores que a Lei n. 12.618/2012 não se apli-
cava aos magistrados, por não ter emanado de ato do STF, tampouco tinha observado 
o rito legislativo adequado, qual seja, de lei complementar. Sustentava ainda a referida 
ação que, enquanto não publicada a norma legal pertinente, de iniciativa legislativa 
do STF e em sede complementar, deveria prevalecer o regime de previdência previsto 
na Lei Complementar n. 35, de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura). Além da ADI 
citada, houve outras1 sobre pontos considerados polêmicos introduzidos pelas regras 
contidas na Lei n. 12.618/2012, sem que haja, ainda, doutrina e jurisprudência paci-
ficadas sobre os temas.

A polêmica é natural e até previsível diante de um cenário institucional e nor-
mativo inteiramente novo. Seria, aliás, uma surpresa se não surgissem questiona-

1  ADI 4.863, da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (Fenassojaf ); ADI 4.885, 
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra); e 
ADI 4.893, da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal (ASMPF).

mentos – o que não significa, entretanto, que haja insegurança jurídica. O Regime 
de Previdência Complementar no serviço público, seus planos de benefícios e suas 
instituições foram todos criados dentro dos ditames legais. Por consequência, os 
atos praticados pelas fundações e pelos próprios participantes do regime suscitam 
direitos e obrigações normais nos termos previsíveis da lei. É claro que eventuais 
ações judiciais podem levar os tribunais competentes a interpretar a legislação vigente 
de modo diverso do entendimento corrente, mas tal circunstância também é válida 
para qualquer segmento da sociedade moderna. O desafio da Funpresp-Jud diante 
dos questionamentos é exatamente o mesmo que será durante toda a sua existência, 
sempre que o objeto de seu trabalho for submetido ao exame dos tribunais, ou seja, 
acatar as decisões judiciais em última instância, adotando todas as providências 
necessárias para cumpri-las.

Aos poucos, as dúvidas vão sendo esclarecidas, seja pela via judicial, seja pela 
experiência acumulada. É o que se pode observar, por exemplo, em relação ao debate 
sobre a natureza jurídica das fundações de previdência complementar dos servidores 
públicos, que têm particularidades em relação aos demais fundos de pensão subme-
tidos à Lei Complementar n. 108, de 2001. As fundações de servidores públicos são 
entidades com personalidade jurídica de direito privado e “natureza pública”. Este 
fato já foi objeto de polêmica doutrinária, embora atualmente o assunto já esteja 
suficientemente pacificado. Para um primeiro olhar, poder-se-ia imaginar que essas 
fundações deveriam constituir instituições de direito público stricto sensu. Não obs-
tante, essa definitivamente não poderia ser a correta hermenêutica, razão aliás que 
levou as normas infraconstitucionais (Leis Complementares n. 108 e 109, de 2001, 
e Lei n. 12.618, de 2012) a esclarecer melhor o assunto, determinando a criação de 
fundações de natureza pública, com personalidade de direito privado e autonomia 
administrativa, financeira e gerencial.

A natureza pública implica, é claro, a necessária aderência aos princípios da admi-
nistração pública, tanto em termos gerais – como é o caso dos requisitos de  legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – como em termos estritos, na 
aplicação de regras de licitação, contratação, realização de concursos públicos, transpa-
rência, etc. No entanto, os recursos administrados por essas entidades não são públicos. 
São privados, de propriedade dos participantes dos planos de benefícios, uma vez que 
as fundações não possuem patrimônio próprio. A personalidade de direito privado, que 
caracteriza os fundos de pensão, por outro lado, não exclui a necessidade de prestação 
de contas e fiscalização. Pelo contrário, a reforça. A Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Previc) exerce ampla jurisdição sobre a organização, atuação, 
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aplicação de recursos e pagamento de benefícios das fundações de previdência comple-
mentar do serviço público, tal como ocorre aliás com qualquer outra entidade fechada 
de previdência complementar (EFPC). Além da fiscalização da Previc, a Funpresp-Jud é 
obrigatoriamente fiscalizada pelos órgãos do Poder Judiciário da União e do Ministério 
Público da União, por seus patrocinadores, pelo Conselho Fiscal, órgão de controle 
interno por excelência, e por auditoria independente, que anualmente audita e emite 
parecer sobre o balanço de encerramento do exercício.

2. GOVERNANÇA

A segurança previdenciária somente pode ser provida em um contexto de segurança 
institucional. Para merecer a confiança de seus participantes, a Funpresp-Jud precisa 
demonstrar inequivocamente sua constituição sólida e promissora. Integrada por nada 
menos que 98 patrocinadores, a Fundação abrange todo o espectro institucional do 
Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional 
do Ministério Público. Sua criação, decorrente da Resolução STF 496, de 2012, foi 
capitaneada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e recebeu logo em seguida a adesão 
do Ministério Público da União.

Se as instituições patrocinadoras fornecem um alicerce indiscutivelmente seguro 
para a Fundação, o contexto interno de administração também é igualmente importante 
em termos de confiabilidade e segurança. Nesse sentido, não seria exagero afirmar que a 
Funpresp-Jud constitui uma experiência exemplar de governança corporativa. Nas pala-
vras do Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conselheiro e um dos fundadores da instituição, 

“o Conselho Deliberativo optou por não contratar diretamente os Diretores, mas 
sim fazer um processo seletivo impessoal, com publicação de editais e realização de 
fases de escolha, com análise de currículos, entrevistas com psicólogos e assistentes 
sociais e, por fim, entrevistas com o próprio Conselho. Isso foi bastante relevante 
para manter a transparência e fazer a melhor escolha”. 

O impacto desta decisão ainda não pode ser estimado com justiça, mas a formação 
de um corpo diretor – cujas credenciais acadêmicas e profissionais foram objeto de pro-
cesso seletivo nacional coordenado por empresa especializada em recrutamento que, ao 
final, submeteu os candidatos selecionados à sabatina pelo Conselho Deliberativo – sem 
dúvida contribui para uma boa imagem de governança corporativa.

Ainda durante a fase inicial de instalação, antes mesmo do processo seletivo para esco-
lha da Diretoria Executiva, o Supremo Tribunal Federal optou por compor os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal de modo que houvesse pluralidade e representatividade dos ramos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. A composição inicial de titulares e suplentes do 
Conselho Deliberativo era formada por: Supremo Tribunal Federal (STF) na presidência, 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 
e Ministério Público da União (MPU). Por sua vez, o Conselho Fiscal tinha a seguinte 
composição: Supremo Tribunal Federal (STF) na presidência, Superior Tribunal Militar 
(STM), Conselho da Justiça Federal (CJF) e Ministério Público da União (MPU).

Após o primeiro processo para eleição dos representantes dos participantes que 
passariam a compor os Conselhos, em 2015, foi mantida a representatividade inicial, 
como se verifica na nova formação de titulares e suplentes: Conselho Deliberativo (STF 
na presidência, com representante do patrocinador, TJDFT, MPF, TST, TRT – 10a 
Região, MPU, MPT, TSE, STJ e CJF) e Conselho Fiscal (TJDFT na presidência, com 
representante dos participantes, STJ, STM, TSE, MPU e TST).

3. DESAFIOS

3.1. Ponto de Equilíbrio

Se há um aspecto do início de funcionamento de qualquer fundo de pensão que exige 
redobrada atenção, parece claro que se trata do estudo de sua viabilidade econômi-
co-financeira e do planejamento do atingimento do ponto de equilíbrio operacional. 
Entendido como a situação em que o montante anual de receitas administrativas iguala 
ou excede o montante de despesas administrativas no mesmo ano calendário, tal ponto 
de equilíbrio pode até mesmo ser considerado o início, de fato, da instituição, o mo-
mento em que ela se torna econômica e financeiramente viável. Enquanto não atinge 
seu equilíbrio operacional, um fundo de pensão, por mais promissores que sejam sua 
estrutura, seus planos de benefícios e sua governança, permanece como uma promessa 
sujeita a circunstâncias futuras.

No caso da Funpresp-Jud, o alcance do ponto de equilíbrio conta com um desafio 
adicional: a pressão imposta pelo compromisso assumido em relação ao aporte dos pa-
trocinadores para o início de funcionamento, considerando que foi feito como forma 
de adiantamento de contribuições futuras, tendo em vista a vedação legal quanto à 
possibilidade de dotação inicial, como poderia ocorrer com patrocinadores privados. De 
acordo com os Protocolos de Compromisso assinados entre a Funpresp-Jud, o Supremo 
Tribunal Federal e o Ministério Público da União, os aportes iniciais feitos pelas insti-
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tuições patrocinadoras constituem adiantamento de contribuições futuras, em caráter 
excepcional, e têm natureza de antecipação de receita relativa à taxa de carregamento, 
necessária ao regular funcionamento da instituição.

Os compromissos firmados vão além e definem o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização dos valores aportados, sendo 
tal índice aplicável a partir da data em que os recursos foram creditados na conta cor-
rente da Funpresp-Jud. Ficou também definido que, a partir do ano subsequente ao que 
for atingido o ponto de equilíbrio operacional, as entidades patrocinadoras começarão 
a compensar os aportes originais nas contribuições devidas em decorrência da parcela 
patronal, sendo previsto inicialmente um prazo de até 15 anos para que os aportes sejam 
integralmente compensados.

É preciso, antes de tudo, planejar muito bem as atividades, para se estimar com 
antecedência suficiente o momento em que o ponto de equilíbrio será atingido, quando 
então as compensações acordadas serão iniciadas.

A base para o estudo prospectivo realizado está no Boletim Estatístico de Pessoal 
(BEP), regularmente publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
um documento oficial com as informações a respeito dos quantitativos de pessoal em 
todos os órgãos do governo federal. Se for feita uma análise da evolução do quantitativo 
total de servidores lotados nos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, re-
cuando até os primeiros anos demonstrados no BEP, observam-se grandes flutuações em 
diferentes períodos históricos, mas é possível também calcular a média de crescimento 
geral, envolvendo um significativo período de 18 anos, o que resulta em uma variação 
positiva de 3,47% ao ano.

Esse percentual precisa ser aplicado sobre a base de servidores atualmente existente 
para se obter uma primeira aproximação dos potenciais participantes da Fundação. Ainda 
de acordo com o BEP, em dezembro de 2015, o quantitativo total de lotação no conjunto 
de entidades patrocinadoras chegava a 158.386 servidores, o que significa uma expectativa 
em 2016 pouco superior a 5.490 novas nomeações. Claro está que esse número precisa 
ser considerado com muito cuidado, para efeito de mercado potencial da Funpresp-Jud.

A primeira ressalva a ser feita diz respeito à garantia constitucional de direito ao 
RPPS a todos os servidores que já estavam em exercício no serviço público antes do 
início de funcionamento da Fundação, em 14 de outubro de 2013. É preciso considerar, 
portanto, que uma parcela dos novos integrantes do Judiciário e Ministério Público em 
2016 é composta de servidores públicos que se enquadram naquela situação funcional 
e podem exercer sua opção pelo RPPS, embora mesmo nestes casos a legislação preveja 
a possibilidade de participação no Regime de Previdência Complementar.

Tabela 1 Quantitativo de Servidores Ativos

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento – jul. 2014.

Ano Judiciário MPU Total Variação

1995 64.561 5.225 69.786 -

1996 69.646 5.475 75.121 7,64%

1997 74.504 6.816 81.320 8,25%

1998 76.207 6.937 83.144 2,24%

1999 79.677 7.061 86.738 4,32%

2000 80.932 7.324 88.256 1,75%

2001 80.899 5.901 86.800 -1,65%

2002 81.716 5.859 87.575 0,89%

2003 82.057 7.670 89.727 2,46%

2004 83.117 8.066 91.183 1,62%

2005 87.515 8.066 95.581 4,82%

2006 91.025 8.384 99.409 4,00%

2007 93.341 8.384 101.725 2,33%

2008 93.607 8.384 101.991 0,26%

2009 114.337 8.384 122.721 20,33%

2010 115.739 8.384 124.123 1,14%

2011 121.760 9.167 130.927 5,48%

2012 104.971 15.238 120.209 -8,19%

2013 109.475 16.519 125.994 4,81%

Variação Média Anual : 3,47%

Não obstante, é perfeitamente seguro deduzir que esta parcela de servidores já vetera-
nos no serviço público em geral, quando toma posse no Poder Judiciário ou no Ministério 
Público da União, tende a ser cada vez menor, quanto maior for a distância entre o exercício 
financeiro em curso e a data de criação da Fundação. À medida que o tempo passar, a 
maioria (e, finalmente, a totalidade) dos novos servidores somente disporá de verdadeira 
segurança previdenciária por intermédio do Regime de Previdência Complementar.

Outro cuidado a ser tomado é talvez ainda mais crítico e permanente, embora 
também mais difícil de se estimar: trata-se do conjunto de novos servidores que, mesmo 
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sujeitos ao teto do RGPS, preferem não integrar o novo sistema. Embora tenha sido 
observado um interesse crescente pela Previdência Complementar entre os novos servi-
dores, sobretudo depois da aprovação da regra de adesão automática, comentada em mais 
detalhes um pouco à frente, os ditames da prudência recomendam nunca subestimar o 
impacto dessas escolhas individuais, influenciadas como são pelos mais diversos fatores.

Considerando-se todas as circunstâncias e, ainda, a restrição orçamentária imposta 
para novas admissões em 2016, a administração da Funpresp-Jud projetou 3 cenários 
de planejamento. No primeiro, foi feito um esforço para que as premissas adotadas se 
aproximassem mais do que se poderia chamar de conjuntura básica, em que as estima-
tivas são razoavelmente conservadoras, embora compostas também por certa dose de 
realismo. No segundo, adotou-se o que se pode chamar de “cenário pessimista”, em 
que as previsões relacionadas às novas adesões sofreram cortes significativos, talvez até 
excessivamente rigorosos. Como não poderia deixar de ser, o terceiro cenário é o oposto 
do segundo e por isso mesmo chamado de “otimista”.

A boa notícia (na verdade, ótima) é que, ao final dos dois anos posteriores à ela-
boração do primeiro estudo prospectivo, observa-se que a realidade vem insistindo em 
contrariar positivamente as projeções, já que as adesões confirmadas ultrapassaram até 
mesmo os números dos cenários otimistas. Em 2015, por exemplo, o estudo previa 3.800 
participantes no cenário pessimista, 3.900 no cenário básico e 4.000 no cenário otimista, 
mas a Fundação terminou o ano com nada menos que 4.092 participantes inscritos.

A continuar essa tendência, a hipótese de a Fundação ser capaz de atingir o ponto 
de equilíbrio operacional antes dos cinco anos previstos a partir de seu início de funcio-
namento torna-se perfeitamente possível. De qualquer forma, ainda que se considerem 
apenas as premissas originais do estudo, a Funpresp-Jud pode tornar-se equilibrada 
operacionalmente ao final do exercício de 2018, quando atingir cerca de 17.000 parti-
cipantes e R$ 310 milhões de patrimônio no Plano de Benefícios.

Como o estudo de cenários para o atingimento do ponto de equilíbrio operacional 
se baseia em premissas dinâmicas, sujeitas a fatores externos como flutuações econô-
micas, políticas e demográficas, ele necessita ser refeito no mínimo uma vez por ano, 
usualmente no início do exercício.

Ao final de 2015, a Fundação conseguiu reduzir em 53% a “despesa per capita” em 
relação aos valores apurados ao final de 2014, superando a meta de 30% de redução 
estabelecida inicialmente para o ano. 

Em março de 2016, o patrimônio do Plano de Benefícios alcançou cerca de R$ 37 
milhões. Por sua vez, a adesão acumulada de mais de 4.700 participantes pode ser vista nos 
gráficos a seguir, em percentual de participação dos ramos do Poder Judiciário e Ministério 
Público, bem como pela subdivisão entre membros e servidores.

3.2. Pesquisa de Campo

Para se cumprirem as projeções, entre-
tanto, faz-se necessário manter estreita 
sintonia com os anseios do público-alvo, 
o que significa estar constantemente 
atento ao que pensam os novos servidores 
e como eles reagem às circunstâncias iné-
ditas do novo sistema de previdência. Um 
passo natural nesta direção é a realização 
de pesquisas de campo, como a que foi 
feita pela Funpresp-Jud entre os novos 
servidores que decidiram não aderir à 
Previdência Complementar, buscando 
identificar de modo mais objetivo onde 
estariam os principais problemas e quais 
medidas teriam o potencial de provocar 
melhores resultados.

Gráfico 2 Subdivisão dos Participantes

Gráfico 1 Adesões por Ramos do Poder 
Judiciário e MPU
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Aos 545 servidores que responderam à pesquisa, foram feitas poucas perguntas, 
entre as quais a mais relevante consistia no motivo para a não adesão, sendo possível 
assinalar mais de um motivo, quando fosse o caso. Da tabulação dos resultados, con-
clui-se que apenas uma pequena parcela das respostas envolvem circunstâncias sobre as 
quais a Funpresp-Jud não tem qualquer controle, tendo em vista que os entrevistados 
afirmaram preferir investir sozinhos ou não ter condições financeiras.

Em todos os demais casos, abrangendo a esmagadora maioria, uma atuação con-
sistente de servidores treinados para atuar como multiplicadores/representantes da 
Fundação em sua área de abrangência poderá apresentar excelentes resultados em termos 
de novas adesões. É o que se pode dizer, por exemplo, a respeito do principal motivo de 
recusa, cujos autores afirmaram ter receio quanto ao futuro da Funpresp-Jud. Embora 
seja uma reação perfeitamente compreensível diante de um cenário ainda desconheci-
do, o curso normal dos acontecimentos, mais até do que qualquer argumento que se 
possa apresentar, pode mostrar a consistência econômica e financeira do novo regime 
de previdência, que levará a uma instituição sólida e confiável. O alcance do ponto 
de equilíbrio operacional, principalmente se ocorrer antes do previsto, pode provar a 
pujança da Fundação e ajudar a remover eventuais receios institucionais.

Além disso, foi detectada na pesquisa uma resistência que pode ser facilmente 
superada por meio do uso da arma mais poderosa do Regime de Previdência Comple-
mentar: a informação. Nada menos que três categorias de respostas envolvem a carência 
de informações de alguma espécie. Certo grupo afirmou não dispor de conhecimento 
ou informações suficientes, enquanto outro disse ter ainda algumas dúvidas, sem ter 
encontrado formas de saná-las, e o último grupo, por fim, disse não entender as regras 
de contribuição.

3.3. Plano de Ação

3.3.1. Fomento das adesões

Desde o início de funcionamento, a Funpresp-Jud tem trabalhado no estreitamento 
das relações com as áreas de gestão de pessoas dos patrocinadores, com o objetivo de 
intensificar as adesões de participantes. 

Nesse sentido, foi publicada a Resolução Conjunta STF/MPU 1, de 23 de junho 
de 2015, para orientar os órgãos patrocinadores e estabelecer os procedimentos ope-
racionais relativos à previdência complementar, bem como para instituir o Manual do 
Patrocinador. A norma determinou também a designação de dois servidores, no âmbito 
do respectivo órgão, para atuarem como representantes da Funpresp-Jud.

Foram capacitados mais de 250 servidores lotados nos órgãos do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União, em todo o país, do total de 332 indicados para atua-
rem como representantes e multiplicadores da Fundação na divulgação da previdência 
complementar e na promoção de novas adesões ao Plano de Benefícios. Essa é uma 
experiência de sucesso já experimentada por outros fundos de pensão, que certamente 
trará bons frutos.

Gráfico 3 Resultados da Pesquisa
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Igualmente relevante é o investimento em comunicação, para levar informação de 
qualidade aos servidores públicos e aos órgãos patrocinadores. Foram lançados o Portal 
do Patrocinador e o Portal do Participante em sítios na internet, para facilitar o acesso e 
a interação com a Funpresp-Jud; há publicações específicas para os patrocinadores (In-
formativo do Patrocinador) e participantes (Funpresp-Jud Notícias); e foram realizados 
programas de rádio e televisão, além de divulgar a Fundação por meio de entrevistas e 
artigos para a mídia especializada e para veiculação em publicações específicas do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. 

Outro papel importante é o de estimular e promover a educação financeira e pre-
videnciária. A Funpresp-Jud tem realizado palestras nos órgãos do Poder Judiciário e do 
Ministério Público e investido em iniciativas como o Prêmio Funpresp-Jud (edições em 
2015 e 2016), com o objetivo de estimular projetos e produção de artigos acerca do tema 
e fomentar as adesões ao Plano de Benefícios. Na sua primeira versão, os resultados da 
iniciativa foram promissores: anteriormente ao lançamento, de janeiro de 2014 a junho 
de 2015, a Fundação tinha uma média de 125 adesões por mês. De julho a outubro de 
2015, período da campanha promovida no Prêmio Funpresp-Jud, a média de adesões 
mensais saltou para 252, significando aumento de 102%.

A pesquisa de opinião realizada para embasar o plano de ação em curso demonstrou, 
entretanto, como a situação ainda está longe do ideal. É preciso intensificar as ações 
voltadas para a prestação de informações de qualidade e com absoluta transparência, 
sem as quais seria infundado esperar um aumento da credibilidade da Fundação e do 
Plano de Benefícios oferecido. O aumento do número de multiplicadores de informação 
sem dúvida pode ser um começo, mas também há outras medidas a serem adotadas.

A Fundação disponibiliza em seu sítio da internet e em todas as apresentações da 
Diretoria de Seguridade feitas a novos servidores uma pesquisa sobre os custos da previ-
dência complementar aberta, mostrando as vantagens inegáveis da previdência fechada, 
bem como comparativo da rentabilidade obtida pela Funpresp-Jud com relação aos 
demais fundos de pensão e às carteiras de investimento usuais em previdência aberta. A 
página institucional da internet conta também com uma área destinada a prestar todas 
as informações relacionadas à governança e à política de investimentos adotadas, bem 
como disponibiliza relatórios mensais sobre licitações e contratos, contabilidade, execu-
ção orçamentária, arrecadação de contribuições e número de adesões de participantes. 
O participante tem acesso a quaisquer documentos que queira obter, desde relatórios a 
atas de reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. 

Em 2016, a campanha de comunicação e marketing abrangerá o lançamento da 
2a edição do Prêmio Funpresp-Jud, do novo sítio na internet, bem como a produção 

de vídeo institucional e de minivídeos com os temas mais demandados pelos potenciais 
participantes, como forma de prover informação rápida e de qualidade que os tempos 
modernos exigem.

Estão previstas a realização do Encontro Nacional de Previdência Complementar 
do Poder Judiciário e do MPU e dos Encontros Regionais com os Representantes da 
Funpresp-Jud, dando continuidade à capacitação e à troca de experiências, como nos 
anos anteriores. Para este ano também estão previstas ações para intensificar o relacio-
namento e a parceria com as associações e sindicatos de membros e servidores.

3.3.2. Adesão automática

Tendo em vista o caráter voluntário da previdência complementar e o alto volume de 
recursos envolvido dentro do horizonte de capitalização, a decisão individual de aderir 
ao plano depende do amplo conhecimento das circunstâncias envolvidas, uma realidade 
em que a transparência absoluta deve ser o maior imperativo. Trata-se, sem dúvida, de 
uma questão de sobrevivência. A conquista de novos participantes guarda relação direta 
com a confiança que o público deposita na capacidade técnica e financeira da Fundação. 

Justamente por isso, foram tomadas diversas medidas de esclarecimento em relação 
a uma modificação recente da legislação, promovida pela Lei n. 13.183, de 2015, que 
instituiu o sistema de adesão automática dos servidores públicos federais e membros 
com remuneração superior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, a partir da 
data de entrada em exercício.

A facultatividade do regime permanece, tendo em vista que fica assegurado ao 
participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição. 
Se o cancelamento for requerido em até 90 dias da data de inscrição, haverá restituição 
integral das contribuições vertidas, corrigidas monetariamente, em até 60 dias do pedi-
do de cancelamento. Igual procedimento será adotado com as contribuições do órgão 
patrocinador que foram vertidas para esse participante.

A intenção é garantir a proteção previdenciária do membro ou servidor, que muitas 
vezes adia e até mesmo deixa de fazer sua adesão à previdência complementar, correndo 
o risco de não garantir para si e para sua família uma cobertura adequada no caso de 
aposentadoria ou nos casos de invalidez ou morte. A adesão automática é um mecanismo 
utilizado com sucesso em outros países, para enfrentar o viés do status quo,  tendência que 
o indivíduo tem de resistir a mudanças, mesmo quando a mudança possa lhe beneficiar. 

Os exemplos são fartos nos Estados Unidos e no Reino Unido. No primeiro, a 
taxa de adesão saltou de 37% para 86% após a regulamentação do automatic enrolment 
para os planos 401(k) naquele país. Por sua vez, desde 2011 a adesão automática vem 
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sendo implantada como parte das reformas de pensões sob a Lei de Pensões/2008 do 
Parlamento do Reino Unido, prevendo a participação de todas as empresas públicas e 
privadas até 2017. Com a mudança, a taxa de cancelamento da adesão no primeiro mês 
após a inscrição automática do trabalhador foi de 9% em média, subindo para 11% no 
terceiro mês após a adesão automática.

Essa realidade apurada pelo estudo das finanças comportamentais, de paralisia 
do indivíduo no processo de tomada de decisão quando ocorrem mudanças, aplica-se 
até com mais intensidade aos servidores públicos brasileiros, que estão submetidos ao 
teto do RGPS e que necessitam da previdência complementar para obter uma renda 
adequada na aposentadoria. Se não aderirem, por inércia ou outro motivo qualquer, 
podem ficar numa situação muito delicada no futuro, recebendo apenas o valor do 
teto, atualmente em R$ 5.189,82. O ideal é que a adesão ocorra a partir da entrada em 
exercício, como prevê a inscrição automática, para que o participante possa usufruir das 
vantagens oferecidas pelo Plano de Benefícios desde o início da sua carreira. Quanto 
mais cedo começar a contribuir, mais capital acumulado terá na sua reserva e maior 
será o benefício na aposentadoria.

A Funpresp-Jud tem feito intenso trabalho de divulgação do mecanismo de adesão 
automática junto aos membros e servidores, seja por meio de seus representantes nomeados 
pelos órgãos patrocinadores, seja pelos veículos de comunicação disponíveis, para deixar 
claro que a inscrição automática é política de fomento, de proteção previdenciária, que 
continua garantindo a facultatividade da previdência complementar. O importante é 
fazer chegar informação de qualidade ao membro ou servidor que ingressa no serviço 
público, para que se conscientize a respeito das mudanças no regime de previdência 
complementar e que se disponha a usá-las em seu benefício.

4. CONCLUSÃO 

A Funpresp-Jud tem atingido suas metas e evoluído bem na ampliação da base de 
participantes. Até meados de março de 2016 foi obtida a adesão de mais de 4.700 par-
ticipantes. O percentual de adesão e permanência, que anteriormente era de 70% em 
relação às posses de novos servidores, passou a ser de 90%, apurados em janeiro deste 
ano, decorridos três meses de implantação da adesão automática.

As fundações com abrangência nacional, como é o caso da Funpresp-Jud, têm 
desafios adicionais para a comunicação e a divulgação de seus planos de benefícios nas 
diferentes regiões do país. Somente a transparência dos atos de gestão, a credibilidade 
e a segurança do sistema de previdência complementar possibilitarão conquistar a con-
fiança dos servidores públicos nesse novo modelo previdenciário. É necessário também 

promover a educação financeira e previdenciária para que os servidores públicos possam 
poupar adequadamente durante a fase laborativa, abrindo mão de parte dos recursos 
que seriam direcionados ao consumo, de modo a usufruí-los na fase de aposentadoria.

Os fundos de previdência complementar têm longo histórico de atuação no Brasil e 
no mundo. Sem dúvida alguma, a experiência acumulada será útil, enquanto se inaugura 
uma nova fase no serviço público federal. O caminho percorrido até agora autoriza a 
manutenção de uma atitude de otimismo quanto aos resultados obtidos, mas com a 
consciência de que muitos obstáculos ainda precisam ser superados. Um fato, porém, 
permanece claro: o começo do processo não poderia ter sido melhor.



A REGULAÇÃO DAS 
APLICAÇÕES DOS 
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

DAS ENTIDADES FECHADAS DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Vamos apresentar neste breve trabalho como se deu a evolução das normas brasileiras 
relativas à aplicação de recursos das entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPCs) nos últimos 15 anos e seus impactos para as EFPCs e suas carteiras. 

De início, é importante mencionar que as tais normas trouxeram melhorias re-
levantes às EFPCs sob diversos pontos de vista, incluindo, mas não se limitando a: 
melhorias nos padrões de governança, nos processos de investimentos e nos controles de 
risco. Nesse sentido, se considerarmos que o segmento de Previdência Complementar 
no Brasil teve início em 1977 com a Lei n. 6.435, é verdadeiro afirmar que ele atingiu 
sua maturidade neste período de tempo e que tais diplomas foram essenciais para que 
isso ocorresse. 

No que se refere às melhorias nos padrões de governança, podemos destacar a definição 
das responsabilidades atribuídas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a criação da figura do 
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ). No que se refere às melho-
rias nos processos de investimentos, podemos destacar a possibilidade de diversificação de 
classes de ativos (private equity, investimentos no exterior e multimercados), que permitiu 
que as EFPCs conseguissem melhor atravessar este período econômico marcado por uma 
grande mudança na taxa de juros (entre outras variáveis). Merece ênfase, principalmente, 
o desenvolvimento dos estudos de ALM (Asset Liability Management), que contribuíram 
significativamente para a mitigação de riscos pelas EFPCs e os quais também fizeram 
com que muitas entidades passassem a investir em títulos mais longos. No que se refere 
às melhorias nos controles de risco – além dos estudos de ALM –, devem ser destacados: 
o tratamento uniforme entre ativos investidos diretamente e através de fundos, o cálculo 
do VaR (Value-at-Risk) e os limites por exposição a emissores de crédito. Detalharemos 
estes pontos em conjunto com alguns outros e suas respectivas fontes.

Como já mencionado, o cenário neste período foi relativamente volátil, alternando 
períodos de juros altos com períodos de juros muito baixos, somados a eventos impor-
tantes no mercado externo: queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 e 
crise de crédito subprime em 2008. Assim, buscaremos apresentar como as carteiras das 
EFPCs se comportaram neste período sob a perspectiva de alocação de ativos e como a 
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evolução regulatória, por trazer maior flexibilidade a 
este universo, garantiu que isso fosse possível.

Por fim, tentaremos listar alguns pontos que 
acreditamos ser importantes para o futuro deste 
segmento de investidores, tendo por balizadores a 
sua relevância para a poupança nacional e o seu ho-
rizonte de investimento, que por definição é longo.

1. EVOLUÇÃO DAS NORMAS

No período entre 2001 e 2016, foram publicadas 
diversas normas aplicáveis às EFPCs, no âmbito de 
investimentos e também em outras searas. Enun-
ciaremos alguns normativos que tratam do tema 
deste trabalho, destacando aqueles que abordam 
investimentos, tratamento contábil dos recursos de 
investimento e a formação, utilização e equaciona-
mento do superávit/déficit.

À esquerda, podemos ver, na linha do tempo, 
as datas de publicação dos normativos mencionados:

A seguir listamos os principais normativos.

1.1. Lista de Resoluções do Conselho   
     Monetário Nacional (CMN)

 • Resolução CMN n. 2.324, de 30/10/1996. Banco 
Central. (Resolução n. 2.324).

 • Resolução CMN n. 2.720, de 24/04/2000. Banco 
Central. (Resolução n. 2.720).

 • Resolução CMN n. 2.829, de 30/03/2001. Banco 
Central. (Resolução n. 2.829).

 • Resolução CMN n. 3.121, de 25/09/2003. Banco 
Central. (Resolução n. 3.121).

 • Resolução CMN n. 3.456, de 01/07/2007. Banco 
Central. (Resolução n. 3.456).

 • Resolução CMN n. 3.792, de 24/09/2009. Banco 
Central. (Resolução n. 3.792).

1.2.  Lista de Instruções do Órgão Federal de Supervisão das EFPCs:   
 Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e Superintendência  
 Nacional de Previdência Complementar (Previc)

 • Instrução SPC n. 28, de 30/12/2008. (Estabelece orientações e procedimentos 
a serem adotados pelas EFPCs para a execução da Resolução CGPC n. 26).

 • Instrução Previc n. 19, de 04/02/2015 (Instrução n. 19). (Dispõe sobre os cri-
térios para definição da duração do passivo e da taxa de juros, parâmetro de que 
trata a Resolução n. 18, de 28/03/2006, bem como do ajuste de precificação de 
que trata a Resolução n. 26, de 29/09/2008).

 • Instrução n. 26, de 10/03/2016. (Instrução n. 26). (Estabelece orientações e 
procedimentos a serem adotados pelas EFPCs para a execução da CGPC n. 26, 
de 29/09/2008).

1.3.  Lista de Resoluções do MPS/CGPC/CNPC

 • Resolução MPS/CGPC n. 4, de 30/01/2002. (CGPC n. 4). (Dispõe sobre a 
contabilização de ativos).

 • Resolução MPS/CGPC n. 13, de 01/10/2004. (CGPC n. 13). (Estabelece 
princípios, regras e práticas de governança, gestão e controle internos a serem 
observados).

 • Resolução MPS/CGPC n. 15, de 23/08/2005. (CGPC n. 15). (Estabelece pro-
cedimentos para alienação de títulos públicos federais classificados na categoria 
“títulos mantidos até o vencimento”).

 • Resolução MPS/CGPC n. 18, de 28/03/2006. (CGPC n. 18). (Estabelece 
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios).

 • Resolução MPS/CGPC n. 26, de 29/09/2008. (CGPC n. 26). (Dispõe sobre 
as condições e procedimentos a serem observados pelas EFPCs na apuração do 
resultado, na destinação e utilização do superávit e equacionamento do déficit).

 • Resolução CNPC n. 8, de 31/10/2011. (CNPC n. 8). (Dispõe sobre os proce-
dimentos contábeis das EFPCs).

 • Resolução MPS/CNPC n. 15, de 19/11/2014. (CNPC n. 15). (Altera a 
CGPC n. 18).

 • Resolução MPS/CNPC n. 16, de 19/11/2014. (CNPC n. 16). (Altera a 
CGPC n. 26 e a CNPC n. 8).

 • Resolução MPS/CNPC n. 22, de 25/11/2015. (CNPC n. 22). (Altera a Re-
solução CGPC n. 26, de 29 de setembro de 2008, e o Regulamento anexo à 
Resolução CGPC n. 18, de 28 de março de 2006).
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1.4. Principais Pontos

Neste item destacaremos os principais pontos das Resoluções que disciplinam os in-
vestimentos das EFPCs. A abordagem terá como ponto central a Resolução n. 2.324, a 
qual, em nossa visão, deve ser entendida como marco inicial na regulação das aplicações 
de recursos destes investidores. 

Embora a Resolução n. 2.324 ainda não estabelecesse a divisão das aplicações em 
segmentos e carteiras – algo que foi criado posteriormente e que continua vigente –, 
esta Resolução endereçou os seguintes tópicos:

i. Princípios que devem nortear a gestão da carteira de investimentos (art. 1o): 
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. 

ii. Limites para composição (art. 2o) e diversificação (art. 5o) dos investimentos (os 
quais serviram de base para as demais resoluções que regularam esta questão). 

iii. Redução do limite no percentual máximo de investimentos em imóveis (art. 
2o, VII).

iv. Reavaliação periódica da carteira de imóveis a cada três anos (art. 7o, § 1o).

Com a publicação da Resolução n. 2.720, começaram a surgir pontos que, mais 
tarde, com as novas Resoluções, tornar-se-iam ferramentas importantes para a gestão 
das EFPCs. Vamos enumerar abaixo as principais inovações:

i. Gestão integrada de ativos e passivos: no artigo 3o, inciso I, pela primeira vez se 
introduz a preocupação do regulador com a gestão integrada de ativos e passivos 
de uma EFPC, o que chamamos hoje de ALM (Asset Liability Management). Esta 
ferramenta é de extrema importância, pois impõe que os ativos sejam escolhidos 
e ponderados de acordo com o tipo e maturidade de cada plano de benefícios 
(ou seja, tendo em conta o passivo dos planos). 

ii. Segmentação dos investimentos: no artigo 2o do Regulamento anexo à Resolução 
n. 2.720, é apresentado o conceito de segmentos de aplicação (naquele momento 
composto por Renda Fixa, Ações em Mercado, Segmento Especial, Imóveis, 
Empréstimos e Financiamentos e o Segmento de Controle e Exposição ao Risco).

iii. Administrador Tecnicamente Qualificado: no artigo 11 do Regulamento anexo, 
cria-se a figura do Administrador Tecnicamente Qualificado (abreviado por ATQ 
e que mais tarde passou a ser designado por AETQ, em que o “E” significa Esta-
tutário), que passa a ser responsável civil e criminalmente pela gestão de recursos 
dos planos e pela prestação de informações relativas à aplicação de recursos. Esse 
passo foi importante para a melhoria da governança dos investimentos e seria 
mais tarde fortalecido por outros elementos presentes nas normas subsequentes.

iv. Contratação de Custodiante/Controlador: no artigo 12 do Regulamento anexo 
estabeleceu-se a obrigatoriedade de contratação de custodiante/controlador.

A Resolução n. 2.829 veio complementar, aprimorar e esclarecer a Resolução 
anterior (o intervalo entre a publicação destas resoluções foi de menos de um ano). Os 
principais avanços desta Resolução foram: 

i. Definição de Política de Investimentos (PI) por modalidade de plano de bene-
fícios: no artigo 6o do Regulamento anexo, estabelece-se a obrigatoriedade da 
adoção de uma política de investimentos.

ii. Aprovação da PI pelo Conselho de Administração: o artigo 7o do Regulamento 
anexo define quem aprova a PI e, em seu parágrafo único, define o conteúdo mí-
nimo que os documentos de política de investimentos deveriam perseguir, levando 
em conta metas de gestão e aspectos operacionais. A transparência gerada pela 
publicação das PIs foi muito importante para o sistema, pois estabelecia padrões 
de contratação de prestadores de serviço, metas de rentabilidade e risco. 

iii. Adoção de sistemas de Controle e Avaliação de Risco de Mercado: o artigo 58 
do Regulamento anexo estipula a obrigatoriedade de se possuir sistemas de 
controle de avaliação de Risco de Mercado, além de atribuir tal responsabilidade 
ao AETQ e podendo tal serviço ser prestado por um Consultor devidamente 
registrado na CVM.

iv. Equiparação dos Fundos de Investimentos às Carteiras administradas: no artigo 
12 do Regulamento anexo, colocam-se no mesmo regramento prudencial as 
aplicações feitas através de fundos de investimentos e as operações feitas através 
de carteira própria. Nesse caso, o aumento de transparência foi tremendo, pois 
as EFPCs passaram a ter conhecimento das carteiras dos fundos nos quais in-
vestiam, já que passaram a ter responsabilidade sobre eles e também precisavam 
das informações para apurarem os enquadramentos.

v. Critérios para pagamento de performance: o artigo 46 estabelece critérios para o 
pagamento de performance em fundos de investimentos. Entre eles, dois pontos 
foram muito importantes: a periodicidade mínima semestral e o uso da “linha 
d’água”.

A Resolução n. 2.829 foi aprimorada pela Resolução n. 3.121, principalmente no 
que diz respeito à governança dos investimentos. As principais inovações foram:

i. Divulgação para os participantes das informações contidas na PI, do resultado 
do monitoramento da PI e dos custos de administração dos investimentos: esses 
pontos estão estabelecidos em seu artigo 8o do Regulamento anexo.
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ii. Competência do Conselho Fiscal: o artigo 60 atribui ao Conselho Fiscal a com-
petência para avaliar a aderência dos investimentos da EFPC à PI.

iii. Adoção do ISIN Code (International Securities Identification Number): o artigo 
63 obriga as EFPCs a aplicarem recursos exclusivamente em títulos e valores 
imobiliários identificados pelo código ISIN. A transparência e a facilidade no 
controle aumentaram muito com a adoção de tais práticas, já que tal codificação 
é global e identifica o instrumento sem risco de falhas por ser único globalmente.

iv. Aumento da importância do ALM (Asset Liability Management) nas políticas de 
investimento: a alocação de ativos da entidade deveria ser parametrizada com base 
nos compromissos atuariais. Essa recomendação trouxe para o gestor da EFPC a 
materialização do risco de investimento em seu artigo 7o do Regulamento anexo.

A Resolução n. 3.456 aperfeiçoou vários aspectos da legislação anterior e trouxe 
como inovação a criação dos fundos previdenciários (em seu art. 9o, IX). Esse veículo 
tem por objetivo criar uma padronização nos fundos de renda fixa com ativos de baixo 
risco de crédito.

A Resolução n. 3.792, que ainda está vigente, trouxe como principais avanços:

i. Certificação dos agentes: a exigência que administradores e demais participantes 
do processo de investimentos sejam certificados por entidades de reconhecida 
capacidade técnica (art. 8o).

ii. Expansão do controle de riscos: essa legislação vai além dos riscos de mercado, 
crédito e liquidez, e pauta a identificação, avaliação, controle e monitoramento 
dos riscos operacionais, legais e sistêmicos (art. 9o).

iii. Segmento de Investimentos Estruturados: criação do segmento de investimentos 
estruturados com limites de aplicação próprios e com regras de consolidação e aber-
tura de carteiras adequadas para esses tipos de ativo (art. 20 do Regulamento anexo).

iv. Segmento de Investimentos no Exterior: aperfeiçoamento e ampliação da pos-
sibilidade de se investir no exterior, através da criação de um segmento com a 
utilização de novos limites e novas regras de consolidação (art. 21 do Regula-
mento anexo).

Além de abordar as resoluções que normatizam investimentos, vamos abordar outras 
iniciativas importantes tratadas pelo regulador e que dispõem sobre equacionamento 
de déficits e critérios de marcação/contabilização dos ativos, pois entendemos que elas 
podem trazer implicações importantes nas alocações de recursos das EFPCs.

A CGPC n. 4 é muito importante nesse sentido, pois em 2002 estipularam-se crité-
rios para o registro e a avaliação contábil de títulos e valores mobiliários para as EFPCs. 

Estabeleceram-se duas categorias: a) títulos para negociação e b) títulos mantidos até 
o vencimento. A criação da categoria de “títulos mantidos até o vencimento” permitiu 
que as EFPCs pudessem contabilizar tais títulos na curva, ou seja, valor de aquisição 
acrescido de rendimentos auferidos, desde que obedecidas determinadas condições. 
Essa possibilidade ajudou as EFPCs a investirem em títulos mais longos sem ficarem 
sujeitas à volatilidade de mercado, que é maior quanto maior for o prazo do título, e 
que acaba por gerar descasamentos importantes entre o valor do ativo e de seu passivo, 
já que este não é contabilizado ao mercado.

Sobre a questão de equacionamento de déficit, um conjunto de normas foi editado, 
entre elas: CNPC n. 13, CNPC n. 15, CNPC n. 16 e CNPC n. 22. A CNPC n. 16 traz 
um ponto extremamente importante, e que tem impactos na alocação e contabilização 
dos recursos, que é o “Ajuste de Precificação”, cujo valor corresponde à diferença entre 
o valor dos títulos públicos marcados pela curva – com prazo igual ou inferior ao prazo 
do passivo trazido a valor presente pela taxa atuarial – e o valor de mercado desses títu-
los. Assim, uma EFPC pode usar para “abater” de seu déficit o valor presente do ganho 
futuro que realizará comprando um título público com taxa acima de sua meta atuarial.

1.5. Limites 

Os limites sobre os investimentos são tratados como limites de concentração e de di-
versificação, sendo que estes se dividem entre limites para segmentos e subsegmentos 
ou carteiras. A Tabela 1 permite a visualização das principais alterações no que se refere 
aos limites dos segmentos de investimento.

1.5.1. Comentários sobre os limites

Alguns limites foram alterados e/ou originalmente estabelecidos, merecendo atenção 
especial, razão pela qual apresentamos a seguir, por lei, os principais pontos:

Resolução n. 2.324:

 • Fundos de Investimento no Exterior (Fiex) são considerados no segmento de renda 
fixa. Neste momento, a única forma de investimento no exterior era através dos 
Fiex, cujas carteiras eram compostas preponderantemente por títulos da dívida 
brasileira emitidos no exterior. Daí a razão. 

 • As entidades podiam manter operações de empréstimos com as patrocinadoras.

Resolução n. 2.720:

 • A Resolução considera seis segmentos de aplicação e determina quais os ativos 
devem ser classificados em cada um deles.
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 • As Cédulas de Crédito Rural não estão presentes na Lei (faziam parte da Reso-
lução n. 2.324).

 • O segmento de renda fixa é dividido em ativos com Baixo Risco de Crédito e 
ativos com médio/alto risco de crédito. A Resolução traz alguns critérios para 
análise e classificação dos ativos de crédito pelas EFPCs.

 • O total de exposição ao segmento de renda variável é ampliado de 50% para 
60% do total dos recursos.

 • Criação do Segmento Especial, que considera: projetos específicos de infraes-
trutura; ações e debêntures de companhias fechadas (PND); ações e debêntures 
de companhias em processo de reestruturação; e Fundos de Investimento em 
Empresas Emergentes.

 • Criação do Segmento de Controle de Exposição de Risco, que considera as 
operações com derivativos nos mercados de juros, câmbio e bolsa.

 • Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de 
mercadorias e de futuros são classificados no segmento de renda fixa.

Resolução n. 2.829:

 • Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de merca-
dorias e de futuros são classificados no segmento de renda variável – outros ativos.

 • São considerados limites específicos para ativos dentro do segmento de renda 
fixa: Cédula de Credito Bancário (CCB), Cédula de Credito Imobiliário (CCI), 
Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) e Fundos de Investimento em Di-
reito Creditório (FIDCs). Esses produtos tinham sido recém-criados e foram 
incorporados pela legislação.

 • A Resolução considera limites distintos para planos CDs e demais planos no 
segmento de renda variável (os planos CDs possuem um limite maior).

Resolução 2.324 Resolução 2.720 Resolução 2.829 Resolução 3.121 Resolução 3.456 Resolução 3.792
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Renda Variável 

(Planos CD)
60% Renda Variável 50% Renda Variável 50% Renda Variável 70%

Crédito Rural 3%
Segmento 
Especial

10%
Renda Variável 

(Demais Planos)
45%

Investimentos 
Estruturados

20%

Fundos 
Imobiliários

10%
Investimentos no 

Exterior
10%

Empresas 
Emergentes

5%

Imóveis 20% a 15% Imóveis 16% a 10% Imóveis 16% a 8% Imóveis 14% a 8% Imóveis 11% a 8% Imóveis 8%

Empréstimos 3%
Empréstimos e 
Financiamentos

10%
Empréstimos e 
Financiamentos

10%
Empréstimos e 
Financiamentos

15%
Empréstimos e 
Financiamentos

15%
Operações com 

Participantes
15%

Financiamento 
Imobiliário

7%

Empréstimos às 
Patrocinadoras

10%
Controle de 

Exposição de 
Risco

-

Tabela 1 Limites Resoluções – Quadro Resumo

 



MARCELO RABBAT, FERNANDO LOVISOTTO, PAULA LIMAPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL220 221

 • A classificação das ações e os respectivos limites definidos pela Lei são feitos de 
acordo com o nível de governança corporativa na Bovespa.

Resolução n. 3.121:

 • Os fundos classificados como dívida externa são considerados no segmento de 
renda fixa.

 • Voltam a aparecer dentro do segmento de renda fixa: as cédulas de produto rural 
com cobertura de seguro, certificados de direitos creditórios do agronegócio e 
de recebíveis do agronegócio.

 • O limite total para o segmento de renda variável cai para 50% e é o mesmo para 
todas as modalidades de planos.

 • O limite total para o segmento de empréstimos sobe para 15%. Esse segmento 
tem desempenho acima da meta atuarial por construção, já que as taxas de 
empréstimo devem ser acima da meta atuarial, e possuem baixo risco, pois os 
participantes são funcionários ou ex-funcionários das patrocinadoras, o que 
gera garantias na operação.

Resolução n. 3.456:

 • Surgem os Fundos Previdenciários de Renda Fixa e de Renda Variável.
 • Surgem as cotas de fundos de investimento e as cotas de fundos de investimento 

em cotas de fundos de investimento classificados como fundos multimercado e 
constituídos sob a forma de condomínio aberto (dentro do segmento de renda 
variável – outros ativos). Tratava-se de uma forma de permitir que as EFPCs 
pudessem investir em fundos mais ativos em troca de maiores retornos.

Resolução n. 3.792:

 • O limite total para o segmento de renda variável sobe para 70%. Esse aumento 
aconteceu em linha com o cenário que, à época, mostrava juros menores e, assim, 
o aumento do limite de renda variável visava permitir que as EFPCs alocassem 
em ativos com maior potencial e retorno.

 • São criados dois novos segmentos: Investimentos Estruturados e Investimentos 
no Exterior. Nessa versão, os investimentos no exterior são ativos com riscos 
não-Brasil, ou seja, a partir deste momento passa a ser possível o investimento 
em bolsas de outros países, por exemplo.

 • Dentro do segmento de renda variável são considerados os ETFs (Exchange 
Traded Funds ou Fundos de Índice).

2. CENÁRIO DE MERCADO

Sob o ponto de vista de macroalocação, sem levarmos em conta os detalhes e especifi-
cidades de cada carteira de cada EFPC, sabemos que grande parte dos investimentos 
do setor está dividida atualmente entre Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados e 
Investimentos no Exterior. Assim, para simplificar nossa análise, vamos apresentar os 
comportamentos de algumas variáveis econômicas de maior relevância neste período. 
Os gráficos a seguir foram elaborados pela Vinci Partners a partir de dados públicos.

Gráfico 1 Inflação IPCA anual e média no período

Gráfico 2 Inflação INPC anual e média no período
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Gráfico 3 CDI, IPCA e CDI ex-IPCA em janelas de 12 meses
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Gráfico 4 Taxas de algumas NTN-Bs (vencimentos 2024 e 2045) e da NTN-C, que vence em 2031
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Gráfico 5 Ibovespa e IBX – Retorno no período
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2.1. Comentários 

A partir da simples análise das variáveis apresentadas podemos ver que:

 • A obtenção da meta atuarial (levando em conta INPC + 6%) foi muito difícil a 
partir de 2010, pois a parcela investida em CDI já não foi suficiente para gerar 
tais retornos (vide Gráfico 3), o que, em conjunto com os baixos retornos de 
outras classes de ativos, dificultou ainda mais o cumprimento desse objetivo.

 • Títulos indexados em inflação são importantes na alocação dos recursos por 
minimizarem os riscos de mercado e de reinvestimento, já que “casam” com os 
passivos. Importante lembrar que há “descasamento” quando a EFPC tem meta 
atuarial em INPC e investe em títulos indexados ao IPCA. Em média, neste 
período, o INPC foi 0,3% a.a. maior que o IPCA.

 • Baixo retorno do Ibovespa e IBX desde 2008. No período todo o Ibovespa rendeu 
6,2% a.a., enquanto o IBX rendeu 11,2% a.a. Apesar da diferença, levando em 
conta a inflação de 6,7% a.a. no período, percebe-se que ambos os casos geram 
poucos ganhos reais, o que dificultou a obtenção da meta atuarial.

2.2. Alocação dos Recursos das EFPCs neste Período

A partir do movimento do mercado e das oportunidades que os gestores encontraram 
nesse período, analisamos como a alocação de recursos das EFPCs se comportou na 
Tabela 2 (criada a partir de dados da Abrapp).

2.2.1. Comentários sobre as mudanças na alocação

A partir da Tabela 2 e do estudo “Análise Geral de Desempenho (dezembro de 2015)” 
da consultoria de investimentos ADITUS, podemos verificar que a alocação de re-
cursos consolidada (envolvendo tanto planos BD quanto CD) passou pelos seguintes 
movimentos:

 • Aumento da parcela investida em renda fixa: a alocação em títulos de renda fixa 
teve um aumento expressivo, saindo de 37% para 69%. Entre os fatores que 
explicam esse movimento, temos: criação de NTN-Bs que pagam taxas superiores 
às metas atuariais (vide Gráfico 4) e baixo retorno da classe de renda variável.

 • Redução da parcela de renda variável: a alocação em bolsa teve redução signi-
ficativa, pois além da incerteza de seus retornos em relação às metas atuariais, 
a partir de 2008 seu rendimento foi baixo. No entanto, podemos notar que 
entre 2002 e 2007, quando a bolsa teve um excelente retorno (vide Gráfico 5), 
a alocação subiu de 27% para 37%.
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 • Alocação em Investimentos Estruturados: a partir da criação do segmento de estru-
turados, houve migração de recursos para a classe (aproximadamente 3% do total 
de recursos). Essa classe compreende investimentos de longo prazo com objetivos 
de ganhos expressivos que ainda não atingiram sua maturidade, o que não nos per-
mite fazer uma análise mais completa de seu sucesso. O que podemos notar é que 
foram impulsionadas pelas baixas taxa de juros a partir de 2008 (vide Gráfico 3).

 • Imóveis: este segmento teve forte redução entre 1996 e 2010, saindo de 13% 
para 3% do total de recursos. No entanto, entre 2010 e 2015 cresceu de 3% 
para 4,6%, impulsionado pela baixa de taxa de juros e pela busca por melhores 
retornos conjugados com proteção à inflação.

 • Aumento significativo da parcela de títulos marcados na curva (até vencimen-
to): de acordo com estudo da ADITUS, aproximadamente 33% de todos os 
títulos públicos das EFPCs estão seguindo este regime de contabilização. Isso se 
deve à redução de volatilidade que essa metodologia gera e também ao eventual 
aproveitamento do “Ajuste de Precificação”, mencionado anteriormente. Um 
detalhe interessante é que uma parcela crescente dos recursos dos planos CD 

tem migrado para este critério – algo que não é de fácil assimilação pela forma 
com que os planos são construídos.

 • Parcela de Investimento no Exterior tem crescido: apesar de ainda ser pequena 
– algo em torno de 0,5% dos recursos analisados pela ADITUS –, a parcela de 
investimentos no exterior tem crescido e ganhado importância como fonte de 
diversificação nos investimentos das EFPCs.

3. APRIMORAMENTOS
A despeito de toda a evolução que ocorreu nos últimos quinze anos na gestão e gover-
nança dos investimentos das EFPCs, ainda existe um caminho a ser percorrido. A seguir, 
vamos discutir as principais alterações estruturais que julgamos necessárias.

Atualmente, a Resolução n. 3.792 trata os ativos imobiliários em dois segmentos: 
de investimentos estruturados (art. 20) e de imóveis (art. 22). No segmento estruturado 
também se incluem:

 • Fundos de investimentos em participação (FIPs) e também as cotas de fundos 
de investimentos em cotas de FIPs (FIC-FIPs).

Segmento dez./96 dez./97 dez./98 dez./99 dez./00 dez./01 dez./02 dez./03 dez./04 dez./05 dez./06 dez./07 dez./08 dez./09 dez/.10 dez./11 dez./12 dez./13 dez./14 nov./15

Renda Fixa 36,9% 34,5% 42,6% 45,0% 48,5% 56,9% 58,8% 60,2% 60,5% 60,9% 59,8% 57,0% 64,8% 59,3% 59,8% 61,0% 61,7% 60,4% 64,2% 68,7%

Títulos Públicos 5,7% 3,7% 6,5% 6,3% 6,6% 11,3% 13,3% 12,7% 11,7% 12,1% 12,5% 14,9% 19,1% 17,6% 17,1% 15,8% 15,4% 10,5% 12,4% 14,9%

Créditos Privados e Depósitos 9,6% 7,6% 9,7% 4,6% 3,2% 3,1% 2,3% 1,2% 2,2% 2,3% 2,4% 2,1% 3,4% 3,0% 4,5% 4,8% 5,1% 4,2% 4,0% 3,6%

Debêntures 4,8% 3,9% 3,6% 2,5% 2,0% 2,1% 2,2% 1,7%

SPE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fundos de Investimento RF 16,8% 19,3% 22,8% 31,6% 36,7% 40,4% 41,0% 44,6% 46,6% 46,4% 44,9% 40,0% 42,3% 38,6% 38,2% 40,4% 41,2% 45,7% 47,7% 50,2%

Renda Variável 33,5% 39,2% 29,4% 38,5% 35,0% 29,0% 27,7% 29,0% 30,1% 30,7% 32,8% 36,7% 28,0% 33,3% 32,5% 30,1% 28,6% 29,0% 24,7% 20,7%

Ações 30,9% 28,5% 19,2% 26,3% 23,6% 18,5% 15,8% 19,0% 20,0% 20,3% 21,0% 20,8% 13,0% 16,8% 16,4% 14,0% 13,9% 13,2% 11,5% 9,1%

Fundos de Investimento RV 2,6% 10,7% 10,2% 12,2% 11,4% 10,5% 11,9% 10,0% 10,1% 10,4% 11,9% 16,0% 15,0% 16,4% 16,1% 16,0% 14,7% 15,9% 13,3% 11,6%

Investimentos Estruturados - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,3% 2,7% 3,0% 3,3% 2,8%

Imóveis 12,9% 10,4% 10,7% 8,8% 8,0% 6,8% 6,7% 5,4% 4,5% 4,0% 3,3% 2,6% 3,1% 3,0% 3,0% 3,6% 4,0% 4,5% 4,7% 4,6%

Operações com 
Participantes

14,2% 13,8% 14,7% 5,1% 4,9% 4,4% 3,9% 3,3% 3,1% 2,8% 2,5% 2,2% 2,6% 2,4% 2,5% 2,6% 2,5% 2,7% 2,8% 2,8%

Outros 2,4% 2,2% 2,6% 2,6% 3,6% 2,9% 2,7% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 2,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela 2 Alocação média
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 • Fundos de investimentos em empresas emergentes (FIEE).
 • Fundos de investimentos multimercado e fundos de investimentos em cotas de 

fundos de investimento multimercado (de acordo com o art. 20, IV).

Fazendo uma análise mais detalhada, percebemos que o segmento estruturado pode 
deter, por exemplo: uma linha de transmissão performada, uma rodovia, uma torre de es-
critórios, uma floresta, empresas de baixo valor de capitalização, grandes empresas, fundos 
multimercados, etc. Portanto, esse segmento pode “carregar” ativos com perfis muito distintos.

A nossa proposição é retirar do segmento de investimentos estruturados ativos com 
as seguintes características:

 • Ativos de vida útil longa, de modo a permitir que o investidor faça o casamento 
deste ativo com o seu passivo (que também é de longo prazo).

 • Ativos que depois de performados tenham um fluxo de caixa robusto e previsível.
 • Ativos que tenham como característica a proteção contra a inflação (tarifas de 

água, luz, pedágios, aluguéis, dentre outros).
 • Ativos que apresentem pouca correlação com outras classes de ativos.

Esses ativos são conhecidos como ativos reais (Real Assets) e se dividem em três 
classes de ativos: imóveis, infraestrutura e florestas. Pelas características citadas acima e 
consequentemente pela importância que esses ativos podem ter para as EFPCs, a nossa 
proposição é que seja criado um segmento específico para conter essas três classes. 

Para dar um detalhamento maior do que seria esse novo segmento, apresentamos 
a seguir um aprofundamento em duas classes de ativos.

3.1. Ativos de Infraestrutura 

O principal subconjunto dentro do universo de ativos de infraestrutura é composto pelos 
seguintes setores: água, saneamento básico, energia, educação, segurança, mobilidade 
urbana, saúde e cultura.

Os ativos de infraestrutura podem gerar renda previsível e estável, volatilidade 
moderada e relativa independência do ambiente econômico, caraterísticas semelhantes 
às verificadas nas estratégias de ações, renda fixa de longo prazo e ativos imobiliários.

O investimento em infraestrutura, sendo um ativo real, possui, além das característi-
cas genéricas enumeradas acima, características específicas que serão enumeradas abaixo:

i. Capacidade de geração de caixa robusta quando comparados a outros setores 
(isso pode ser medido pelo EBITDA dos projetos). As razões para isso são: 
 • O custo dos novos entrantes nesse mercado é muito alto.

 • Os ativos de infraestrutura têm custos marginais baixos (devido à sua eco-
nomia de escala).

 • Os ativos de infraestrutura possuem uma demanda com baixa elasticidade.
 • Os serviços de infraestrutura, como energia, têm poucos substitutos a curto 

prazo.

ii. Esses ativos já construídos e operando (ou mesmo em fase pré-operacional), se 
tornam garantias para os empréstimos que os financiaram. Se esses empréstimos 
não forem pagos, os credores podem retomar o ativo e substituir o operador.

3.2. Ativos Florestais

Os ativos florestais têm os seus retornos explicados por três fatores:

i. Crescimento biológico (entre 65 % e75 % do retorno).
ii. Preço da madeira (entre 25 % e 35% do retorno).
iii. Valorização da terra (entre 2 % e 5 % do retorno).

O principal componente do retorno dos ativos florestais é o crescimento biológi-
co e este não é afetado por ciclos econômicos, o que explica a baixa correlação desses 
ativos com os demais ativos do portfólio das EFPCs. Outra característica importante é 
a correlação positiva com a inflação.

À luz do que foi escrito, reafirmamos a nossa recomendação de criação de um 
segmento de aplicação para os ativos reais (como denominados nesse trabalho).

3.3. Tratamento Diferenciado para Planos CD

Os planos de benefício do tipo de contribuição definida (CD) têm características 
distintas dos planos do tipo de benefício definido (BD): no primeiro caso, o parti-
cipante acompanha seu saldo – que passa a sofrer com a volatilidade de mercado – e 
não tem contratado, no momento em que acumula sua reserva, o valor dos benefícios 
que receberá. Como grande parte dos planos atuais é do tipo CD, o crescimento dessa 
fatia tem sido importante e o valor de suas reservas ocupará grande espaço daqui a 
algum tempo. 

Como uma parcela relevante do risco é do individuo, a flexibilização da lei em 
relação aos investimentos pode tornar possível a criação de planos mais adaptados à 
realidade de cada grupo. Assim, por exemplo, o limite de 10% de investimentos no 
exterior pode ser pequeno vis-à-vis às necessidades de um grupo de participantes. 
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exterior, principalmente naqueles países que possuem as maiores indústrias de pensões do 
mundo, buscando conhecer as diferenças e entender, dentro do possível, a razão maior 
da sua existência. Abordarei também a crescente globalização dos mercados e como os 
fundos de pensão brasileiros estão se comportando diante desse fenômeno. No final, 
acrescentarei os desafios que enxergo para os próximos anos.

Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), a indústria de pensões possuía, em 31/12/2014, US$ 38 trilhões em ativos 
totais, sendo US$ 25,2 trilhões em instrumentos semelhantes no Brasil às EFPCs, foco 
deste trabalho. Os dez países que possuem as maiores indústrias de pensões estão rela-
cionados na Tabela 1, a seguir, onde o Brasil aparece na oitava posição.

Tabela 1 As 10 Maiores Indústrias de Pensões por Ativos (2014)

Ranking País
Investimentos
Milhões de dólares 

1 Estados Unidos 14.460.340 

2 Reino Unido 2.684.613 

3 Austrália 1.639.230 

4 Canadá 1.297.732 

5 Holanda 1.282.009 

6 Japão 1.221.491 

7 Suíça 788.249 

8 Brasil 250.528 

9 Alemanha 236.204 

10 Chile 165.432 

Fonte: OCDE (2015), com dados de 31/12/2014.
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Os dez maiores em termos percentuais do PIB são apresentados na Tabela 2. O 
Brasil ocupa a 34ª colocação.

Sempre que possível, utilizarei como parâmetro de comparação neste artigo os 
países que aparecem nas Tabelas 1 e 2.

O retorno de longo prazo dos ativos dos fundos de pensão constitui uma peça-chave 
na estruturação do custo previdenciário e a alocação dos investimentos é o fundamento 
básico para a obtenção do retorno. Certamente, vários fatores influenciam as diferentes 
alocações dos ativos das indústrias de pensões ao redor do mundo. No entanto, podemos 
dizer que, no longo prazo, os principais fatores estão centrados num conjunto de regras 
que passa pelas restrições para a alocação dos ativos, os métodos para avaliar ativos e 
passivos, a forma e prazo de financiamento dos déficits e seu impacto nos custos das 
pensões para participantes e patrocinadores.

Em geral, existem três maneiras de avaliar ativos e passivos: valor contábil, valor 
de mercado e valor pericial, ou seja, o valor apurado com base em uma avaliação. No 
passado, até a década de 1990, os ativos disponíveis para os investimentos dos fundos de 
pensão, na maior parte dos países, resumiam-se a ações, títulos de renda fixa e imóveis. 
Eram avaliados nos planos, na maioria das vezes, de forma a não gerar volatilidade nos 
seus balanços. Em grande parte dos países, utilizava-se, para os ativos de renda fixa, 

seu valor contábil, o valor pericial ou a pre-
cificação na curva do título, que despreza o 
efeito que a variação da taxa de juros exerce 
sobre o título ao longo da sua vida. Ainda 
hoje, alguns países, como o Brasil, utilizam 
a marcação dos títulos na curva, mas a ten-
dência é que essa prática seja extinta. Logo, 
não existia uma volatilidade nos ativos de 
renda fixa, que apresentavam sempre um 
resultado estável ou positivo, a não ser no 
caso de um default.

A renda variável era avaliada utilizando 
como parâmetro o valor de aquisição das 
ações, que permaneciam estáveis nos ba-
lanços até que fossem vendidas e tivessem o 
resultado da operação apurado. Alguns países 
utilizavam, para avaliar as ações, uma média 
móvel das cotações em um período longo. 
Essa prática funcionava como um colchão, 
amortecendo a volatilidade desses ativos nos 
balanços dos planos. No Reino Unido, nessa 
época, utilizava-se na avaliação das ações 
o enfoque pericial: o atuário projetava os 
dividendos usando uma premissa de cresci-
mento de dividendos em longo prazo e depois 
descontava os dividendos por uma premissa 
de taxa de juros de longo prazo, que era a 
mesma utilizada para descontar o passivo dos 
planos. Tal prática minimizava a volatilidade 
do investimento em ações e acrescentava ao 
portfólio um retorno consistente quando a 
perspectiva da economia era positiva. Isso 
impulsionou a indústria de pensões do Reino 
Unido a investir majoritariamente em ações, 
chegando a possuir, em média, 76% dos seus 
ativos nesse segmento.

Tabela 2 As 10 Maiores Indústrias de Pensões como % do PIB 
(2014)

Fonte: OCDE (2015), com dados de 31/12/2014.

Ranking País  % PIB 

1 Holanda 159 

2 Islândia 146 

3 Suíça 120 

4 Austrália 110 

5 Reino Unido 96 

6 África do Sul 95 

7 Estados Unidos 83 

8 Liechtenstein 78 

9 Canadá 76 

10 Chile 68 

...

34 Brasil 12 

Gráfico 1 Mudanças na Alocação de 
Fundos de Pensão do Reino Unido  
(2003-2015)

Fonte: European Asset Allocation Survey – Executive Summary, 
Mercer, Survey 2015.
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Em novembro de 2000, os fundos de pensão do Reino Unido aderiram à FRS 
17 e os ativos e passivos dos planos passaram a ser avaliados a mercado, com efeito, a 
partir de 2003. No Gráfico 1, pode-se ver, como resultado dessa alteração regulatória, 
uma significativa redução dos investimentos em ações dos fundos de pensão britânicos.

Os imóveis eram, e ainda são, na maioria dos países, contabilizados utilizando 
os valores obtidos em avaliações periódicas, que recentemente têm ficado cada vez 
mais curtas.

Conforme mencionado anteriormente, os passivos também podem ser avaliados 
pelo valor de mercado, valor contábil e valor pericial. No passado, a maior parte dos 
países utilizava o valor contábil, que envolve o desconto dos fluxos de caixa dos passivos 
a uma taxa fixa, e o valor pericial, que trabalha com o desconto na base da mesma pre-
missa de taxa de longo prazo, insensível ao mercado, usada também para descontar os 
fluxos de caixa dos ativos, quando avaliados por esse método. As avaliações e premissas 
eram revistas num intervalo longo de tempo.

Existe, portanto, uma infinidade de combinações entre as possíveis formas de 
avaliação de cada um dos ativos que compõem os portfólios dos planos de previdência 
e os métodos de avaliação dos passivos dos planos.

A forma de financiamento dos déficits também impacta diretamente a alocação 
dos ativos. Os fundos de pensão de um país, onde a regra impõe que, caso a sua taxa 
de fundeamento fique abaixo de 100%, eles devem, imediatamente, no mesmo ano, 
aumentar a taxa de contribuição do plano para participantes e patrocinadores, tendem 
a alocar menos recursos em ativos de maior risco do que os fundos de pensão de outro 
país onde a regra permita que um déficit seja financiado em um período de dez anos, 
o que talvez não implique aumento de contribuição.

O impacto que os déficits dos fundos de pensão gera nos balanços dos patrocinadores 
dos planos também influencia as alocações dos fundos de pensão e, quando conjugado 
com as regras de financiamento de eventuais déficits, potencializa ainda mais o seu efei-
to. Quanto maiores os ativos totais do plano de pensão, em relação aos ativos totais da 
patrocinadora, maiores serão a preocupação e o reflexo na alocação dos ativos do plano.

Praticamente não existiam, no passado, controles de riscos dos ativos dos fundos 
de pensão, até porque, com os métodos utilizados para as avaliações de ativos e passivos, 
que produziam baixa volatilidade aparente, não havia a necessidade e nenhuma forma 
adequada de medir e controlar os riscos.

A situação macroeconômica de cada país, como, por exemplo, os juros pratica-
dos e o crescimento do PIB, normalmente é mais importante na alocação no curto e 
médio prazos do que no longo prazo. As exceções acontecem quando os movimentos 

macroeconômicos produzem fatores que permanecem por um longo período, como 
é o caso do próprio Brasil, onde os juros altos praticados durante muito tempo vêm 
fundamentando a alocação dos ativos dos fundos de pensão há anos. Um exemplo disso 
é a relação entre os juros praticados e a alocação média dos fundos de pensão no Reino 
Unido. Conforme pode ser observado no Gráfico 2, a taxa de juros no Reino Unido, 
no início de 2003, estava em 3,75% a.a.; chegou a 5,75% a.a. em 2007 e, após a crise 
de 2008, ficou congelada, até o momento, em 0,50% a.a.

No Gráfico 1, vimos, na alocação dos recursos dos fundos de pensão britânicos, um 
declínio anual e constante dos investimentos em ações e, da mesma forma, o aumento 
na alocação em renda fixa entre 2003 e 2015. Podemos concluir que as alterações signi-
ficativas na alocação dos fundos de pensão no Reino Unido estão mais correlacionadas 
com as alterações regulatórias do que com os efeitos macroeconômicos – no caso, a 
redução da taxa de juros.

Em resumo, no passado, os métodos de avaliação de ativos e passivos mais utilizados 
pelos países traziam baixa volatilidade aos ativos e passivos, as avaliações eram realizadas 
num intervalo de tempo maior e as regras de financiamentos dos déficits eram mais 
suaves e, em muitos casos, como no Brasil, não impactavam os balanços das empresas 
patrocinadoras. A estrutura de governança e o processo de decisão dos investimentos 
eram formatados de forma bastante simples. Tudo isso somado a uma menor disponibi-
lidade de ativos passíveis de investimentos por parte dos fundos de pensão. Certamente, 

Gráfico 2 Taxa de Juros – Reino Unido (Histórico)
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naquele cenário, a vida dos executivos responsáveis pelos investimentos dos fundos de 
pensão era bem mais fácil.

Hoje, independentemente da situação macroeconômica de cada país, a realização 
dos investimentos dos fundos de pensão tornou-se uma atividade muito complexa. 
Existe uma gama quase infinita de opções de investimentos, com diferentes relações 
de risco e retorno. Os investimentos são orientados pelo passivo, no caso dos planos 
de benefício definido (BD), utilizando-se, para isso, ferramentas como o Asset Liability 
Management (ALM) ou Liability Driven Investment (LDI). Os planos de contribuição 
definida (CD) cresceram bastante nas últimas décadas em todo o mundo e, embora em 
alguns países, como no Brasil, os investimentos ainda possam ser realizados da mesma 
maneira que nos planos BD, na maioria dos países eles são organizados de forma que a 
escolha dos investimentos seja uma decisão individual do participante do plano, diante 
das opções que lhe são oferecidas.

Podemos dizer que existem três modelos principais: no primeiro, o plano oferece 
um determinado número de fundos de investimentos de diferentes classes de ativos e 
o participante escolhe, conforme as regras estipuladas, onde quer investir; no segundo, 
são criadas opções de investimentos que se encaixem no perfil de risco dos participan-
tes. Normalmente, são ofertadas opções chamadas, por exemplo, de Conservadoras, 
Moderadas, Arrojadas e Agressivas. Por último, são ofertados fundos de investimentos 
chamados de Ciclos de Vida, que procuram reunir, no mesmo fundo de investimento, 
participantes que possuem idades próximas e que, portanto, devem se aposentar dentro 
de um período de tempo também próximo. Os investimentos são realizados buscando-se 
uma relação de risco e retorno, ao longo do tempo, que seja adequada a essa massa de 
pessoas que possuem características atuariais semelhantes. Portanto, nos planos CD, 
os investimentos são realizados de acordo com a estrutura de investimentos ofertada 
por cada plano.

Os ativos e passivos dos planos, nas maiores indústrias de pensões, são avaliados 
pelo seu valor de mercado, trazendo volatilidade aos balanços ou às cotas dos fundos de 
pensão. O controle de risco passou a exercer um papel de protagonista nos investimentos. 
As regras que definem os investimentos sofreram várias alterações e, em alguns casos, 
aumentaram em complexidade. As empresas passaram a contabilizar, no seu balanço, 
o resultado do seu fundo de pensão. O processo de globalização dos investimentos 
impulsionou as empresas em várias partes do mundo a aderirem às regras contábeis 
internacionais – no caso específico, a FRS 17/2003 e IAS 19/2013.

A estrutura de governança e o processo decisório tornaram-se bem mais complexos, 
embora ainda exista muito a ser feito. Em pesquisa realizada pela State Street Global 

com 150 fundos de pensão europeus, 40% deles responderam que não possuíam acesso 
a dados precisos de suas carteiras e 35% não conseguiam cumprir seus compromissos 
regulatórios por deficiências em seus sistemas. Nessa mesma pesquisa, 87% dos fundos 
de pensão responderam que as exigências por melhoria de governança iriam aumentar ao 
longo dos próximos anos e 81% acreditavam que suas decisões de investimentos ficarão 
mais complexas. Ocorreu também um aumento, em todo o mundo, da exigência de 
executivos bem qualificados para os principais postos de direção. Os Conselhos Deli-
berativos e Fiscais, em alguns países, passaram a ser compostos também por membros 
independentes dos participantes e patrocinadores.

Todas essas mudanças trouxeram maior dificuldade para os executivos dos fundos 
de pensão gerirem os ativos dos planos previdenciários, mas a alocação dos investi-
mentos dos fundos de pensão nos vários países continua a ser influenciada pelo mesmo 
conjunto de fatores.

Atualmente, existe um intenso debate sobre esse tema nos Estados Unidos. Questio-
na-se o porquê das diferenças regulatórias entre fundos de pensão dos setores privados e 
públicos, com base nos reflexos observados na alocação dos ativos dos fundos de pensão 
do setor público. Resumidamente, os fundos de pensão do setor público de benefícios 
definidos, como os de estados e municípios, seguem a norma GASB 2011, pela qual 
os ativos são avaliados a mercado e ajustados para suavizar a volatilidade e a taxa de 
desconto do passivo é calculada com base na expectativa de retorno dos ativos do plano. 
Já os fundos de pensão privados seguem outra norma, a FRS 17, onde os ativos são 
avaliados a mercado e, desde 2006, a taxa 
de desconto do passivo utiliza para o seu 
cálculo uma mistura de títulos corporativos 
de médio e alto ratings.

A forma de calcular a taxa de descon-
to dos fundos de pensão públicos, como 
os estaduais e municipais, cria um forte 
incentivo para o aumento da alocação de 
risco. Isso de fato vem ocorrendo: os ativos 
de maior risco – por exemplo, ações, imó-
veis e outros investimentos alternativos, 
como hedge funds e private equity – estão 
aumentando, como pode ser visualizado no 
Gráfico 3, que mostra que os investimentos 
de risco já ultrapassam 70% dos ativos.

Gráfico 3 Alocação dos Fundos de Pensão 
Públicos EUA (1952-2012)
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A expectativa de retorno projetado sobre os investimentos dos fundos de pensão do 
setor público é uma variável de extrema importância por alterar de forma significativa 
as contribuições de estados e municípios para os seus planos de pensão. Estima-se que, 
para cada ponto percentual de redução no retorno assumido para os investimentos, as 
contribuições sofreriam um aumento anual de cerca de 20%.

O resultado geral é preocupante, como pode ser visto na Figura 1. Apenas o fundo 
de pensão de um dentre todos os estados americanos possui a totalidade dos recursos 
necessários para cumprir com as obrigações previdenciárias.

O retorno esperado sobre a carteira de risco é uma função do retorno sem risco, no 
caso, o título do tesouro americano mais algum prêmio para a tomada de risco. Logo, 
quando o retorno do sem risco cai, todos os demais devem também declinar. Podemos 
observar na Tabela 3 que, embora o objetivo de retorno esteja caindo, o prêmio de risco 
está aumentando, saindo de 3,03% para 5,33%.

Tabela 3 Retorno Médio de Investimentos de Fundos de Pensão Públicos  
Americanos × Taxa de Juros 10 anos × Prêmio de Risco

Fonte: Public Plans Database and U.S. Treasury Data.

Ano Retorno Médio Taxa de Juros 10 anos Prêmio de Risco

2001 8,05% 5,02% 3,03%

2002 8,04% 4,61% 3,43%

2003 8,00% 4,01% 3,99%

2004 7,98% 4,27% 3,71%

2005 7,96% 4,29% 3,67%

2006 7,95% 4,80% 3,15%

2007 7,94% 4,63% 3,31%

2008 7,95% 3,66% 4,29%

2009 7,91% 3,26% 4,65%

2010 7,87% 3,22% 4,65%

2011 7,78% 2,78% 5,00%

2012 7,72% 1,80% 5,92%

2013 7,68% 2,35% 5,33%
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Fonte: Netspar International Pension Workshop 19 June 2013, Frankfurt – Pension Fund Asset Allocation and Liability Discount Rates.

As taxas de desconto dos fundos de pensão públicos vêm sendo reduzidas desde 
2008. A Associação Nacional de Administradores de Pensões Públicas dos Estados 
Unidos, em recente análise de 126 planos públicos, informou que o objetivo médio 
caiu para 7,68%, o mais baixo desde 1989. O pico foi 8,1%, em 2001. Entre os anos 
2001 e 2013, os retornos dos investimentos assumidos caíram 0,37% mas, nesse mesmo 
período, o rendimento do título de 10 anos do tesouro americano caiu 2,67%, uma 
diferença superior a sete vezes.

No Brasil, alterações regulatórias significativas também ocorreram. Em 1o de ja-
neiro de 2013, seguindo a tendência internacional, uma mudança na regra contábil 
das empresas acabou com a possibilidade de utilizar a metodologia chamada Corredor, 
que permitia que as variações nos planos de previdência de benefícios definidos e assis-
tência à saúde, se estivessem dentro de uma margem preestabelecida, aparecessem nos 
balanços das empresas apenas nas notas explicativas, sem entrar como ativo ou passivo 
das empresas. Conforme a nova regra, o saldo histórico não contabilizado e as futuras 
oscilações devem ser reconhecidos no balanço patrimonial com efeito no patrimônio 
líquido e não na conta de resultado.

O Banco do Brasil, por exemplo, apresentou, em dezembro de 2015, nas suas de-
monstrações financeiras, um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 82 bilhões, 
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que foi impactado pelo déficit do seu fundo de pensão – a Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil (Previ) –, que possuía, em dezembro de 2015, ativos 
totais em torno de R$ 156 bilhões. Conforme as regras contábeis atuais, a variação total 
negativa de R$ 7,6 bilhões proveniente do déficit acumulado da Previ foi registrada dire-
tamente no patrimônio líquido do Banco do Brasil, sem transitar pela conta de resultados. 
A variação negativa foi equivalente a 9,3% do patrimônio líquido do Banco do Brasil.

Em novembro de 2014, com a edição das Resoluções do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) n.15 e n.16, seguindo a tendência internacional, 
iniciou-se o movimento de marcar ativos e passivos a mercado, utilizando-se, ainda, de 
uma espécie de colchão para suavizar a volatilidade. As regras anteriores sempre consi-
deravam uma taxa de desconto fixa para o passivo dos planos. Entre 2013 e 2014, esteve 
em vigor a Resolução CNPC n. 9/2012, que fixou a taxa máxima real de desconto em 
5,75% a.a., a ser reduzida em 0,25 pontos percentuais a cada ano até chegar a 4,5% a.a. 
em 2018. A nova regra, que entrou em vigor em 2015, estabelece como ponto de partida 
a Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) – média de três anos calculada a partir das 
taxas diárias dos títulos públicos federais atrelados ao IPCA, a ser divulgada pela Previc 
a cada ano por meio de Portaria e que servirá como base para o cálculo da Taxa de Juros 
Padrão (TJP) do plano. Este deve respeitar o intervalo formado pelos seguintes limites: 
Superior – a TJP adicionada de 0,4 ponto percentual; Inferior – 70% da TJP. O spread, ou 
prêmio de risco, de 0,4% tem como objetivo incentivar a gestão ativa dos investimentos.

Grosso modo, a avaliação a mercado do passivo sofre ajustes apenas com base nos títu-
los públicos federais atrelados a índices de preços detidos no ativo dos planos na categoria 
títulos, mantidos até o vencimento, cujos prazos e montantes de recebimento de principal 
e juros sejam iguais ou inferiores aos prazos e montantes de pagamentos de benefícios. 
Os ativos que compõem os planos são avaliados de acordo com suas características: os 
títulos públicos federais podem ser avaliados a mercado ou na curva (na categoria títulos 
mantidos até o vencimento e, conforme determinadas regras, sofre ajustes semelhantes ao 
do passivo); os títulos privados e as ações devem ser avaliados a mercado; os imóveis, com 
base em avaliações periódicas; e os fundos de investimentos, conforme o valor de suas cotas.

Ocorreram evoluções no Brasil também no que se refere à governança, com a 
Resolução CGPC n. 13/2004 e o Guia Previc – Melhores Práticas de Governança para 
EFPC. Foi publicada, em dezembro de 2015, a Resolução CNPC n. 22/2015, que trata 
da apuração dos resultados, destinação do superávit e equacionamento do déficit dos 
planos de benefícios e, de maneira geral, passa a considerar a individualidade de cada 
plano em função da sua duration. Contudo, como resultado dessa medida, o sistema 
de previdência deve apresentar um menor déficit a ser financiado em um prazo maior.

Certamente, ainda é muito cedo para avaliarmos os reflexos dessas novas regras 
na alocação dos ativos dos fundos de pensão brasileiros e o atual cenário no Brasil di-
ficulta ainda mais essa avaliação. A impressão geral é que esse novo conjunto de regras 
impulsionará uma alocação de recursos ainda maior para os títulos públicos federais 
atrelados a índices de preços. Observa-se, de fato, que vem ocorrendo uma elevação dos 
investimentos dos fundos de pensão brasileiros em títulos públicos federais atrelados a 
índices de preço desde o início de 2015.

Atualmente, a alocação total em renda fixa é a maior dos últimos 20 anos. Entre 
janeiro e novembro de 2015, os investimentos em renda fixa, sem considerar as opera-
ções com participantes, aumentaram de 65% do total dos ativos para 68,7%. Dentro 
do segmento de renda fixa, os investimentos diretos em títulos públicos aumentaram de 
12,6% para 14,9%; os investimentos em crédito privado caíram de 3,9% para 3,6%; e, 
nos fundos de investimentos, cujas carteiras predominam os investimentos em títulos 
públicos federais, ocorreu também um crescimento de 48,4% para 50,2%.

A crise econômica e política por que passa o Brasil no momento traz como efeito a 
elevação da taxa de juros, o que, por sua vez, aumenta o incentivo para que os fundos de 
pensão ampliem os investimentos nesse segmento. A combinação de incentivos regulatórios 
e financeiros e a crise induziu os fundos de pensão brasileiros a ampliarem seus investi-
mentos em títulos públicos federais justamente no momento em que o Brasil perdeu o 
investment grade das três principais agências de ratings do mundo. Na situação atual, con-
siderando-se as maiores indústrias de pensões do mundo, os fundos de pensão brasileiros 
são os únicos que investem a maior parte dos seus recursos em títulos considerados junk 
bonds, ou seja, títulos especulativos que rendem juros elevados, mas apresentam alto risco.

A tarefa de comparar o perfil dos investimentos dos fundos de pensão brasileiros 
em relação aos seus pares no exterior também aumentou o seu grau de dificuldade.

As regras que definem como os ativos dos planos previdenciários podem ser in-
vestidos em cada um dos países é a base para a comparação do perfil dos investimentos 
dos fundos de pensão ao redor do globo. O objetivo da regulação de investimentos é 
garantir que os recursos acumulados nos planos sejam suficientes para cobrir as obriga-
ções assumidas com os beneficiários ou, de outra maneira, proporcionar uma fonte de 
renda de aposentadoria futura. Os recursos devem ser geridos de forma prudente e nos 
melhores interesses dos beneficiários. Os reguladores das indústrias de pensões consideram 
que a área de investimentos dos fundos de pensão tornou-se cada vez mais importante 
para o fundeamento dos planos e estes são considerados um instrumento de redução 
da dependência do sistema das questões demográficas. As regras de investimentos são 
um aspecto fundamental das regulamentações impostas aos fundos de pensão com o 
objetivo de limitar a tomada de riscos.
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Tabela 4 Estrutura Conceitual de Limites Quantitativos de Investimentos

Classe de Ativos

Depósitos Bancários

Listado / 
Não Listado

Imóveis (limite direto)

Infraestrutura

Private Equity

Ações

Rating de 
Crédito 

(investment 
grade)

Renda Fixa

Títulos

Governo
Nacional

Municipal

Inflação

Títulos Corporativos

Títulos Conversíveis

Dívida Subordinada

Produtos 
Estruturados

Mortgage-backed 
securities  (MBS)

Asset-backed securities 
(ABS)

Covered bonds

Outros

Títulos de Infraestrutura

Commodities

Derivativos

Veículo

Fundo de Varejo

Abertos

Fechados

Fundos Mútuos

Fundos DI / Caixa

UCITS

ETF

Imobiliários

Outros

Fundo Dedicado

Abertos

Fechados

Private Equity

Multimercado

SPVs

Imobiliários

Infraestrutura

Outros

Jurisdição

Geográfica

Ações

Renda Fixa

Governo

Títulos Corporativos

Outros

Imobiliário

Fundos

Bancos

Total

Câmbio
Hedgeado

Cambial

Market-based elements Não-Regulado

Natureza da 
Transação

Especulação

Uso de Derivativos (não hedgeado)

Alavancagem

Venda a descoberto

Outros

Transações Financeiras de 
Títulos

Empréstimo de títulos

Compromissada

Outros

Empréstimos Empréstimo de títulos

Concentração 
de Exposição a 
Contrapartes

Entidade Única

Contraparte

Intermediário

Fundo

Investimento Único

Setor

Ativo

Emissor

Investimento próprio
Patrocinador

Empresas associadas

Controle

Fonte: OCDE – Regulation of Insurance Company and Pension Fund Investment, set. 2015.
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Os governos, por sua vez, desejam que os recursos dos investidores institucionais 
sejam alocados de forma a apoiar e melhorar o crescimento da economia real. Por-
tanto, a maneira como os fundos de pensão podem investir vem ganhando atenção. 
Na maioria dos países, a regulação das pensões impõe limites quantitativos e não 
quantitativos para os investimentos dos fundos de pensão. Os limites quantitativos 
muitas vezes recebem o complemento de requisitos qualitativos, de governança e de 
gestão de risco. O princípio de prudência, em particular, tem sido um importante 
padrão qualitativo. A regulação qualitativa também pode exigir que o portfólio do 
fundo de pensão seja adequadamente diversificado, sem necessariamente impor limites 
quantitativos que obriguem a cumprir a diversificação. As regulações normalmente 
variam a depender do tipo de plano: ocupacional, individual, mandatório, voluntá-
rio, BD, CD, etc. Existem diferentes formas de realizar restrições quantitativas. Para 
os investimentos dos fundos de pensão são utilizados limites mínimos ou máximos 
permitidos. A sobreposição de requisitos, limites percentuais máximos e mínimos, 
diferentes e variadas definições de regras tornam um grande desafio a comparação das 
regras de investimentos entre os países. Esses limites formam uma complexa rede de 
requisitos, muitas vezes sobrepostos, com requisitos específicos sendo um subgrupo 
de requisitos maiores e mais gerais.

Conforme a Tabela 4, podemos dividir em cinco tipos gerais de categorias os vá-
rios limites quantitativos aplicados aos investimentos: classe de ativos, o veículo com 
o qual o instrumento é acessado e a jurisdição em que o investimento se origina tanto 
geograficamente quanto em elementos baseados no mercado, na natureza da própria 
operação de investimento e na concentração de exposição a contrapartes.

As regras em determinados instrumentos de investimentos, em geral, são as limitações 
nas classes de ativos. Limites também são impostos com base nas características de uma 
mesma classe de ativos, como, por exemplo, ações listadas e não listadas, ou, ainda, em 
subconjuntos de uma mesma classe. Podem ser colocados sobre os veículos de investimentos 
ou tipos de fundos de investimentos. Esse formato é utilizado para restringir ou limitar 
investimentos indiretos. Algumas vezes, utiliza-se o conceito do limite global, que soma 
os investimentos diretos e indiretos. Restrições podem ser realizadas considerando-se a 
localização geográfica em que os títulos forem emitidos ou onde o investimento terá lugar 
ou, ainda, a natureza do mercado – regulado e não regulado, por exemplo. Limites geo-
gráficos podem impor restrições para investimentos no exterior ou por região. Os limites 
podem existir com base na natureza da transação e restringir a forma ou o propósito do 
investimento. O uso de derivativos pode ser um bom exemplo, assim como os limites 
para a concessão de empréstimos.

Existem também as restrições sobre o nível de concentração em determinadas 
contrapartes. Normalmente, essas restrições são estruturadas considerando-se limites 
por uma única entidade, um único investimento, autoinvestimento, investimento em 
entidade relacionada ou patrocinador. Esse tipo de limite pode ser global, como, por 
exemplo, não mais que 5% por emissor.

Na Tabela 5, a primeira coluna resume as formas utilizadas pelas várias regula-
mentações de investimentos para definir cada categoria de restrição. A segunda coluna 
descreve como esses limites podem variar de acordo com determinados subgrupos de 
cada categoria.

A maioria dos países apresenta limites quantitativos para os investimentos dos 
fundos de pensão. Apenas oito países não impõem um teto limite por tipo de classe 
de ativos: Austrália, Bélgica, Canadá, Irlanda, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e 
Gibraltar. Estão presentes nessa lista os países que possuem as cinco maiores indústrias 
de pensões do mundo. A maior parte dos países possui limites para investimentos em 
ações listadas e nenhum ou um pequeno limite para ações não listadas. Os países estão 
diminuindo ou retirando os limites para investimentos em títulos dos governos locais. 
Em mais de um terço dos países não é permitido investir em imóveis, fundos de inves-
timentos com esse objetivo ou hipotecas. No Chile e no Japão, que estão entre as dez 
maiores indústrias de pensões, não são permitidos investimentos em imóveis.

As legislações normalmente incluem regras específicas para os investimentos no 
exterior e apenas alguns poucos países proíbem essa possibilidade. São eles: República 
Dominicana, Índia, Malawi, Nigéria e Tanzânia. Os limites para investimentos no 
exterior são estruturados de diversas formas: limite global, limites por classe de ativos 
e limites por região geográfica. Alguns poucos países – notadamente na América La-
tina, como Chile, Peru, Colômbia e México, onde prevalecem a previdência privada 
compulsória e de contribuição definida – diferenciam os limites dos investimentos 
de acordo com o tipo de fundo de previdência. Isso ocorre porque são oferecidos 
aos indivíduos fundos com diferentes níveis de risco. São observados também, na 
maioria dos países, limites para investimentos por emissor e por empresa. Alguns 
poucos lugares, como Austrália, Bélgica, Japão, Nova Zelândia e Suécia, não possuem 
limites por emissor. Na Holanda, a diversificação é requerida, mas não existem regras 
quantitativas. O investimento em empresas patrocinadoras dos planos ou em suas 
correlatas é proibido ou limitado na maioria dos países.

Em alguns países, limites quantitativos de risco também são impostos sobre a carteira 
global dos fundos de pensão para gerenciar os seus riscos. Por exemplo, no México, os 
investimentos dos fundos de pensão estão sujeitos a um teto de Value at Risk (VaR). 
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Na Dinamarca, os fundos de pensão operam sujeitos a um teste de estresse. Os testes 
de estresse muitas vezes envolvem simulações de cenários. O regulador pode simular 
uma queda de 20% nos preços das ações e determinar o impacto provável de tal cenário 
sobre o estado de solvência do fundo de pensão.

Existem várias formas de realizar restrições quantitativas (mínima e máxima) nos 
portfólios dos fundos de pensão, por meio de diferentes níveis legais (leis, regulamenta-
ções, guidelines, etc.). No Brasil, a Lei Complementar n. 109, editada em 29 de maio de 
2001, dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e trata dos investimentos 
das entidades fechadas de previdência complementar no artigo 9o, § 1o, conforme o 
texto a seguir:

Art. 9o As entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, 
provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador.

§ 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 Mo-
netário Nacional.

Na época da edição da Lei Complementar n. 109/2001, estava em vigor a Reso-
lução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 2.829, de 30/03/2001, que definia 
as regras para a aplicação dos recursos das EFPCs. Essa Resolução foi substituída em 
25/09/2003 pela Resolução CMN n. 3.121 que, por sua vez, foi trocada pela Resolu-
ção CMN n. 3.456, de 01/06/2007. Em 24/09/2009, foi editada a Resolução CMN 
n. 3.792, que está atualmente em vigor. Ela dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos 
recursos garantidores dos planos administrados pelos fundos de pensão fechados no 
Brasil e é bastante complexa em seus 13 capítulos e 56 artigos.

Os investimentos dos recursos dos fundos de pensão fechados no país são defini-
dos, classificados e divididos em seis diferentes segmentos: renda fixa, renda variável, 
investimentos estruturados (alternativos), investimentos no exterior, imóveis e opera-
ções com participantes. Os limites são divididos em: alocação por segmento, alocação 
por emissor, concentração por emissor, concentração por investimento, utilização de 
derivativos e fundos de investimentos. Existem limites gerais de concentração, como 
investimentos diretos e indiretos, limites específicos, limites por classes e subclasses de 
ativos, limites geográficos, limites por tipo de veículo de investimento e limites por 
natureza da transação, como pode ser visto na Tabela 6.

Na Tabela 7, vemos os limites de investimentos em países que possuem importan-
tes indústrias de pensões nas categorias de ativos selecionadas e podemos compará-los 
com o Brasil.

Tabela 5 Formas de Limites Quantitativos de Investimentos

Fonte: OCDE – Regulation of Insurance Company and Pension Fund Investment, set. 2015.

Forma de limitação  
(em termos percentuais)

Forma de limitação  
(em termos percentuais)

Instrumento

Recursos sob gestão

Provisões Técnicas

Limite Absoluto

Limite de Duration

Colateral

Reconhecimento do Valor do Ativo

Tipo de plano

Classe de ativo

Rating de crédito

Subfundo

Característica (liquidez, risco, etc.)

Nível de fundeamento

Fase (payout x acumulação)

Veículo
Volume sob gestão

Instrumentos investidos

Tipo de Plano

Tipo de Contraparte

Subfundo

Jurisdição
Recursos sob gestão

Exposição Cambial

Jurisdição Geográfica

Plataforma em que ativos são negociados

Subfundo

Tipo de fundo

Classe de ativo

Natureza da 
Transação

Recursos sob gestão

Recursos de pensionista individual

Colateral como porcentagem de ativos sob 
gestão

Limite de Duration

Limite de Alavancagem

Valor reconhecido do ativo 

Um emissor x grupo

Classe de ativo

Mercado

Jurisdição geográfica

Plataforma em que ativos são negociados

Concentração 
de Exposição a 
Contrapartes

Ativos com uma única Contraparte

Ativos com um único Intermediário 

Recursos por fundo 

Recursos em um ativo

Valor previsto de recursos investidos em um 
ativo 

Recursos em um setor 

Limite para a soma de “grandes” 
concentrações

Recursos por emissão 

Limite absoluto 

Porcentagem da participação  
total do emissor 

Porcentagem do total de títulos do emissor 

Porcentagem do total de capital do emissor

Classe de ativo

Característica do ativo

Rating de crédito

Jurisdição geográfica

Mercado do emissor

Tipo de fundo

Um emissor x grupo

Tamanho do fundo
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Tabela 6 Limites da Resolução CMN 3.792/2009

Fonte: Resolução CMN n. 3.792/2009.

Investimentos no Exterior 10%

Ativos emitidos no exterior pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no Brasil 10%

FI Dívida externa (FIEX) e FIC de FIEX 10%

Cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores do Brasil 10%

Brazilian Depositary Receipts (BDR) 10%

Ações de emissão de companhias estrangeiras sediadas no Mercado Comum do Sul (Mercosul) 10%

Operações com Participantes 15%

Empréstimos feitos com recursos do plano de benefícios aos seus participantes e assistidos 15%

Financiamentos imobiliários feitos com recursos do plano de benefícios aos seus participantes  
e assistidos

15%

Investimento
Participação da EFPC no 

Investimento

Uma mesma série de títulos ou valores mobiliários 25%

Uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 25%

Um mesmo empreendimento imobiliário 25%

Renda Fixa 100%

Título da dívida pública mobiliária federal 100%

Conjunto dos ativos classificados no segmento de renda fixa, excluídos os  
títulos da dívida pública mobiliária federal

80%

CCB e notas promissórias 20%

NCE e CCE 20%

FIDC e FIC de FIDC 20%

CRI 20%

CCI 20%

CPR, CDCA, CRA e WA 20%

Conjunto dos demais títulos e valores mobiliários de emissão de companhias abertas 
(excetuando-se as debêntures) ou de companhias securitizadoras

20%

Renda Variável 70%

Ações do segmento Novo Mercado 70%

Ações do segmento Nível 2 60%

Ações do segmento Bovespa Mais 50%

Segmento Nível 1 45%

Ações das demais companhias abertas e cotas de fundos de índice referenciados em ações 
admitidas à negociação em bolsa de valores

35%

Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE 20%

Demais investimentos de RV: debêntures com participação nos lucros; certificados de potencial 
adicional de construção (Cepac); certificados de Reduções Certificadas de Emissão (RCE) ou de 
créditos de carbono do mercado voluntário e os certificados representativos de ouro físico

3%

Estruturados 20%

Fundos de investimento em participações (FIP) e FIC de FIP 20%

Fundo de investimento em empresas emergentes (FIEE) 20%

Fundos de investimento imobiliário (FII) 10%

FIM e FIC de FIM 10%

Imóveis 8%

Empreendimentos imobiliários 8%

Imóveis para aluguel e renda 8%

Outros imóveis 8%

Emissor
Comprometimento do PL 

do plano da EFPC

Tesouro Nacional 100%

Instituição financeira autorizada pelo Bacen 20%

Tesouro Estadual ou Municipal 10%

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada 10%

Organismo multilateral 10%

Companhia securitizadora 10%

Patrocinador do plano de benefícios 10%

FIDC ou FIC de FIDC 10%

Fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas 10%

SPE 10%

FI ou FIC classificado no segmento de Investimentos Estruturados 10%

Todos os demais 5%

Emissor
Participação da EFPC por 

Emissor

Do capital total de uma mesma companhia aberta ou de uma mesma SPE 25%

Do capital volante de uma mesma companhia aberta 25%

Do PL de uma mesma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen 25%

De fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas 25%

De fundo de investimento classificado no segmento de investimentos 
estruturados

25%

De fundo de investimento constituído no Brasil que tenha em sua carteira ativos 
classificados no segmento de investimentos no exterior

25%

De fundo de índice do exterior admitido à negociação em bolsa de valores  
do Brasil

25%

Do patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis 
com a adoção de regime fiduciário

25%
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Ações Imóveis Renda Fixa Fundos de Investimento
Fundos de Investimento 
Privados

Empréstimos
Depósitos 
Bancários

Alemanha 
(Pensionkassen)

• 35% se listado

• 15% não listado

• 25% • 50%

• 7,5% ABS/CLN juntos

• Depende do investimento do 
fundo (ver exemplo de limites 
para ações e renda fixa).

• 15% de fundos fechados.

• 5% hedge fundos.

• Depende do investimento do 
fundo (ver exemplo de limites 
para ações e renda fixa).

• 5% para risco relacionado à 
commodity.

• 50% (se hipoteca)

• 50% (se outros)

• 7,5% ABS/CLN juntos

50%

Austrália • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite.

• Empréstimos ou assistência 
financeira para membros e 
parentes não são permitidos.

• Não há 
limite.

Brasil • Investimentos classificados 
como renda variável devem 
observar os recursos de 
cada plano, o limite de 
até 70%, observando os 
seguintes limites:

I – até 70% em ações 
emitidas por cias. listadas 
admitidas a atuarem no 
Novo Mercado da BM&F 
Bovespa;

II – até 60% em ações 
emitidas por cias. listadas 
admitidas a atuarem no 
Nível 2 da BM&F Bovespa.

• 8% • Não há limite para títulos do 
governo.

• 80% para outros ativos de 
renda fixa.

• Não há limite separado para 
fundos de investimento.  
Limite definido pelo ativo 
aplicado dentro do fundo (ex.: 
ações / renda fixa).

• Não há limite separado para 
fundos de investimento.  
Limite definido pelo ativo 
aplicado dentro do fundo (ex.: 
ações / renda fixa).

• 15% para empréstimos. • 80%

Canadá • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há 
limite.

Chile • Limite máximo  
para ativos:
80% fundo A
60% fundo B
40% fundo C
20% fundo D
5% fundo E

• Limite mínimo  
para ativos:
40% fundo A
25% fundo B
15% fundo C
5% fundo D
0% fundo E

• Investimento direto  
não é permitido.

• Títulos Públicos:
40% fundo A
40% fundo B
50% fundo C
70% fundo D
80% fundo E

• Títulos conversíveis, locais 
mais estrangeiros (sublimite):
30% fundo A
30% fundo B
10% fundo C
10% fundo D
3% fundo E

• Há limites por fundo para 
todos os investimentos 
restritos, incluindo alguns 
títulos, ações, etc.

• Ao invés de um limite para 
fundos de investimento, ações  
e outros instrumentos, há limites 
por emissor. Há também limite 
para variable income securities.

• Há um limite de 5% para fundos 
mútuos e ações aprovadas pela 
comissão de rating de risco, 
mas este limite é por emissor. 

• Committed payments para 
fundos fechados: 2% para cada 
tipo de fundo, incluindo fundo E.

• Não permitido.

Tabela 7 (parte 1) Limites para Investimentos dos Fundos de Pensão em Países Selecionados
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Tabela 7 (parte 2) Limites para Investimentos dos Fundos de Pensão em Países Selecionados

Fonte: OCDE – Regulation of Insurance Company and Pension Fund Investment, set. 2015.

Ações Imóveis Renda Fixa Fundos de Investimento
Fundos de Investimento 
Privados

Empréstimos
Depósitos 
Bancários

Estados Unidos • Há limites em ações de 
empregadores.

• Há limites em Imóveis 
lançados para empregadores.

• Há limites em ativos de 
empregadores.

• Não há limite. • Não há limite. • Não existe empréstimo para 
empregadores.

• Não há 
limite.

Holanda • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há 
limite.

Irlanda • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há 
limite.

Islândia • Máx. 60% ações listadas.

• Máx. 20% ativos não 
listados de países da OCDE 
e Liechtenstein (limites 
conjuntos com renda fixa).

• Máx. 60% limite conjunto 
com ações listadas e ativos 
em fundos não públicos.

• Máx. 15% do total de 
ativos.

• Máx. 10% em partes 
relacionadas

• 0%

• Com a exceção de que  
não há limite  
de investimento  
em propriedade  
residencial.

• Máx. 50% em ativos 
emitidos por instituições 
financeiras.

• Máx. 50% em ativos 
municipais.

• Máx. 50% em outros  
ativos (ex.: emitidos  
por companhias).

• Máx. 20% ativos não 
listados dentro de países 
da OCDE e Liechtenstein 
(limites conjuntos com 
renda fixa).

• Máx. 10% em partes 
relacionadas

• Ativos open-end são  
adicionados diretamente a  
ativos detidos do mesmo tipo.

• Unidades ou ações de outros 
investimentos coletivos.

• Não há limite para fundos UCITS.

• Máx. 20% ativos não listados 
dentro de países da OCDE e 
Liechtenstein (limites conjuntos 
com renda fixa).

• Máx. 25% dentro de uma  
mesma companhia.

• Máx. 25% do total de ativos 
dentro de um mesmo fundo.

• Máx. 10% em partes 
relacionadas.

• Máx. 50% em fundos de 
investimento não UCITS. 

• Máx. 10% em fundos de 
investimento não público  
(não UCITS).

• Máx. 60% (limite conjunto  
com ações).

• Máx. 25% dentro de uma 
mesma companhia.

• Máx. 25% do total de ações 
dentro de um mesmo fundo

• Máx. 10% em partes 
relacionadas.

• 0%

• Exceto empréstimos  
para membros com  
garantia em imóveis.

• Não há 
limite

• Máx. 
25% em 
cada 
banco.

Japão • Não há limite. • Não permitido. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não permitido. • Não há 
limite.

Reino Unido • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não há limite. • Não existe empréstimo  
para funcionários

• Não há 
limite.

Suíça • 50% (limite geral) e 5%  
por empresa. Ambos 
os limites podem ser 
estendidos por fundos de 
pensão se os princípios 
gerais da gestão prudente, 
segurança e diversificação 
de risco forem atendidos. 
Neste caso, devem 
ser feitas observações 
adicionais.

• 30% (limite geral), mas 
pode ser estendido por 
fundos de pensão se os 
princípios gerais da gestão 
prudente, segurança e 
diversificação de risco 
forem atendidos. Neste 
caso, devem ser feitas 
observações adicionais.

• Não há limite geral ou 
individual para renda fixa  
na Confederação da Suíça.

• Outros limites: 10% por 
emissor. A mesma extensão 
vista em ações e imóveis é 
possível.

• Limite geral e individual e 
extensões são aplicáveis.

• Limite geral e individual e 
extensões são aplicáveis.

• 50% hipoteca (máximo de 
80% do valor de mercado 
do imóvel), a mesma 
extensão vista em ações  
e imóveis é possível.

• Não há 
limite 
geral, 
10% por 
banco.
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Na Tabela 8, podemos observar e comparar os diferentes tipos de limites que são 
aplicados nas regulamentações de investimentos em vários países, inclusive o Brasil.

Observamos que a regulação brasileira para os investimentos dos fundos de pensão 
está em linha com o que ocorre em outros países. Entretanto, encontra-se dentre as 
mais complexas regulamentações e utiliza, na sua concepção, todos os tipos de limites 
quantitativos disponíveis. O conjunto de regras brasileiras é sofisticado, dificultando a 
sua implementação e fiscalização. Sendo assim, necessita de profissionais gabaritados 
tanto para a gestão e controle dos investimentos quanto para a sua fiscalização.

No Gráfico 4, podemos notar a alocação 
global da indústria de fundos de pensão.

Verificamos no Gráfico 4 que, de acordo 
com os limites de investimentos impostos pela 
Resolução CMN n. 3.792/2009, no geral, os 
fundos de pensão brasileiros poderiam realizar 
os seus investimentos de acordo com a média 
global, mesmo nos investimentos alternativos, 
somando-se, nesse caso, os limites destinados 
aos investimentos estruturados e imobiliários.

Existe uma grande folga entre os limites 
máximos por classes de ativos definidos na 
Resolução CMN n. 3.792/2009 e a alocação 
dos fundos de pensão nas diversas classes, 
conforme pode ser visto na Tabela 9.
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África do Sul x x x x x

Albânia x x

Alemanha x x x x x

Armênia x x x x x

Austrália x x

Áustria x x x

Bélgica x

Brasil x x x x x

Bulgária x x x x

Canadá x

Chile x x x x x

Colômbia x x x x x

Coreia x x x x

Costa Rica x x x x x

Dinamarca x x x x

Egito x x

Eslovênia x x x x

Espanha x x x x x

Estados Unidos x x x

Estônia x x x

Finlândia x x x x

França x x

Gibraltar x x

Grécia x x x x

Holanda

Hong Kong x x x x x

Hungria x x x x x

Ilhas Maurício x x x x

Índia x x x x

Irlanda x x

Islândia x x x x x

Israel x x x x

Itália x x x x x

Jamaica x x x x
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Japão x

Jordânia x x x x

Luxemburgo x x x x

Malavi x x x

Maldivas x x x

Malta x x x

México x x x x

Namíbia x x x x

Nigéria x x x x x

Noruega x x x x

Nova Zelândia x

Paquistão x x x x

Peru x x x x x

Polônia x x x x

Portugal x x x x x

Quênia x x x x

Reino Unido x

República  
da Macedônia

x x x x x

República 
Dominicana

x x x

República 
Eslováquia

x x x x x

Repúplica Tcheca x x x x x

Romênia x x x x x

Rússia x x x x

Suécia x x x x

Suíça x x x x

Tailândia x x x x x

Tanzânia x x x x x

Trinidade e Tobago x x x x

Turquia x x x x

Ucrânia x x x

Uganda x x x

Zâmbia x x x x x

Tabela 8 Tipos de Limites Quantitativos por País

Fonte: OCDE – Regulation of Insurance Company and Pension Fund Investment, set. 2015.

Gráfico 4 Alocação da Indústria de 
Fundos de Pensão

Fonte: PWC Market Center based on National Pension Associations 
and the OCDE, 2014.

CaixaAlternativosRenda FixaAções

26%
44%

2%

28%

Limites Máximos 
da Resolução (%)

Alocação Atual  
(%)

Limite Disponível 
(%)

Renda Fixa 100 69 31

Renda Variável 70 20,5 49,5

Estruturados 20 3 17

Exterior 10 0,2 9,8

Imóveis 8 4,5 3,5

Operações com Participantes 15 2,9 12,1

Tabela 9 Limites da Resolução CMN 3.792/2009 x Utilização

Fonte: Resolução CMN n. 3.792/2009, Consolidado Estatístico da Abrapp/Sindapp, em novembro de 2015, e Pesquisa da Itajubá Investimentos.



CARLOS GARCIA LORENZO FILHOPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL256 257

No Gráfico 5, consideramos que foram realizados, em cada um dos dois planos, 
um único aporte, na mesma data, 31/08/2005, no mesmo valor de R$ 66.334,00. O 
Plano 1 avalia seus ativos a mercado e o seu participante adquiriu 66.334 cotas ao valor 
de 1,0000 cada cota. O Plano 2 avalia seus ativos na curva e o seu participante adqui-
riu 66.334 cotas ao valor de 1,0000 cada cota. Não ocorreu nenhum novo aporte ou 
resgate nos dois planos. Em 15/05/2015, no vencimento da NTN-B – embora possa ser 
observada no Gráfico 5 uma grande diferença de preço entre a marcação a mercado e na 
curva durante todo o período, levada até o seu vencimento –, o preço final é exatamente 
o mesmo, ou seja, os participantes do Plano 1 e do Plano 2 possuem o mesmo saldo de 
cotas e o mesmo valor financeiro. Isso reforça a tese da marcação na curva.

No Gráfico 6, simulamos que cada participante realiza aportes mensais no valor 
de R$ 1.000,00 em cada um de seus planos. O participante do Plano 1 adquiriu men-
salmente no seu plano todas as cotas mensais avaliadas a mercado. O participante do 
Plano 2 adquiriu mensalmente no seu plano todas as cotas mensais avaliadas na curva. 
Em 15/05/2015, no vencimento da NTN-B, o participante do Plano 1, no qual a 

O menor limite disponível em relação ao limite máximo imposto pela Resolução 
CMN n. 3.792/2009 é o do segmento de imóveis. Os demais apresentam um grande 
espaço para o crescimento das alocações. A avaliação, considerando-se a Tabela 9, está 
sendo realizada pela média da alocação da indústria, portanto, poderão existir casos 
específicos em que a alocação em um determinado segmento esteja próxima ou até 
tenha ultrapassado algum limite máximo da Resolução. A maior probabilidade dessa 
ocorrência é no segmento de investimentos em imóveis. No momento atual, os limites 
máximos para os investimentos dos fundos de pensão brasileiros nas diversas classes de 
ativos definidos na Resolução CMN n. 3.792/2009 parecem adequados, com exceção 
do segmento imobiliário.

Uma questão preocupante na indústria de fundos de pensão fechados no Brasil é o 
crescimento da utilização, nos planos CD (contribuição definida) e CV (contribuição 
variável), de marcação na curva de títulos públicos federais atrelados a índices de preços. 
Nos últimos anos, vem ocorrendo, em alguns momentos, uma grande volatilidade nos 
títulos públicos federais atrelados a índices de preços, principalmente os mais longos, 
que chegam às vezes a superar a volatilidade do mercado acionário. Essa volatilidade 
impacta diretamente as cotas dos planos CD e CV, trazendo certo desconforto para 
gestores e participantes dos planos. A solução encontrada por muitos planos foi avaliar 
esses títulos na curva. Existe a crença de que os efeitos oriundos da marcação na curva 
são desprezíveis nos fundos previdenciários de contribuição definida e contribuição va-
riável, na acumulação, pois a maioria dos títulos é levada ao vencimento e a quantidade 
de resgates é pequena. Acredita-se, por isso, que os fundos previdenciários das EFPCs 
de CD e CV não deveriam ser comparados aos fundos mútuos ou mesmo aos fundos 
previdenciários chamados de PGBL e VGBL, oferecidos pelas seguradoras, em que as 
regras exigem que todos os ativos sejam marcados a mercado.

Entretanto, independentemente de os fundos previdenciários de CD e CV das 
EFPCs serem de longo prazo e mesmo considerando que todos os participantes per-
maneçam no plano até a aposentadoria, existirá, sim, uma importante transferência de 
riqueza entre os participantes do plano, e quanto maior for a volatilidade dos títulos 
públicos no período maior será essa transferência. A transferência de riqueza pode 
acontecer no resgate das cotas, mas ela certamente está presente na aquisição das cotas 
que é realizada pelos participantes e pelas patrocinadoras dos planos quando efetuam 
suas contribuições mensais.

  Faremos, a seguir, uma simulação considerando dois participantes em dois planos 
de previdência, ambos de contribuição definida puros, que possuem como único ativo 
a NTN-B Principal 15/05/2015.

Gráfico 5 Precificação Plano CD – Curva x Mercado

NTN-B Principal 15/05/2015 – Histórico de Cotas
Aporte Único em 31/08/2005 no valor de R$ 66.334,00

Fonte: Tesouro – Balanços e Estatísticas e Pesquisa Itajubá Investimentos.
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Quant. Cotas MtM = Curva: 66.334
Valor Cota MtM = Curva: 1,0000

Saldo Final MtM = Curva: R$ 66.334

Quant. Cotas MtM = Curva: 66.334
Valor Cota MtM = Curva: 3,862793

Saldo Final MtM = Curva: R$ 256.234
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avaliação era realizada a mercado, possuía 62.126 cotas no valor de R$ 239.981,00 e 
o participante do Plano 2, no qual a avaliação era realizada na curva, possuía 66.334 
cotas no valor de R$ 258.377,00. O participante do Plano 2 acumulou um saldo em 
reais 9,3% maior do que o participante do Plano 1.

Uma alteração desse quadro, impondo a marcação a mercado dos títulos públicos 
nos planos de contribuição definida e variável, assim como acontece nos fundos mú-
tuos, seria benéfica para a indústria de pensões no Brasil e seus participantes por evitar 
transferências desnecessárias de riqueza.

Em agosto de 2015, foi publicado um artigo denominado The Pension Fund Invest-
ment Regulation at the Beginning of the 21st Century: Comparative Analysis of Approaches 
of the USA, Canada, and the EU-15 Countries. Os quatro autores pertencem ao Centro 
para Pesquisa Social e Econômica da Academia Russa de Ciência. No artigo, os autores 
classificaram os países de acordo com o nível de regulação dos fundos de pensão como 
um fator influente às suas atividades de investimento. Os limites de investimento va-

riam consideravelmente entre os países, desde uma proibição total do investimento em 
determinados instrumentos a nenhum limite. Os países foram categorizados de acordo 
com o nível de regulação imposta pelo Estado aos fundos de pensão como um fator 
que influencia consideravelmente suas atividades de investimento. Os autores calcula-
ram o ranking dos países de acordo com o nível de regulação da indústria de pensões, a 
capacidade dos fundos de pensão investirem em vários tipos de ativos e os limites para 
o investimento no exterior.

A Tabela 10 mostra o ranking dos países de acordo com o nível da regulação que eles 
impõem aos fundos de pensão e a capacidade em investir em vários tipos de ativos. Cada 
instrumento de investimento foi classificado de 0 a 100 pontos, com base nos limites 
legais. Zero significa que não há limites, 100 pontos significa que existe a proibição de 
investimento dos fundos de pensão naquele tipo de ativo. Os valores intermédios são 

Gráfico 6 Precificação Plano CD – Curva x Mercado

NTN-B Principal 15/05/2015 – Histórico de Cotas
Contribuições mensais fixas de R$ 1.000,00 de 31/08/2005 até o vencimento

Fonte: Tesouro – Balanços e Estatísticas e Pesquisa Itajubá Investimentos.

Tabela 10 Nível de Limites Legais de Investimentos de Fundos de Pensão  
nas Diferentes Classes de Ativos

País / Ativo Ações Imóveis Títulos
Fundo de 

Investimento 
de Varejo

Fundo de 
Private 
Equity

Empréstimos
Depósitos 
Bancários

Índice 
Médio

Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0

Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0

Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

Reino Unido 0 0 0 0 0 10 0 1

Irlanda 0 10 0 0 0 0 0 1

Estados Unidos 10 10 10 0 0 10 0 6

Portugal 23 40 0 10 10 40 40 23

Grécia 30 0 15 10 10 100 0 24

Áustria 30 10 30 20 20 0 90 29

Dinamarca 30 10 15 15 90 49 0 30

Finlândia 70 60 47 0 45 30 0 36

França 65 60 48 20 10 90 0 42

Itália 0 10 0 80 80 100 80 50

Suécia 76 34 43 61 61 49 42 52

Espanha 35 80 35 40 84 80 40 56

Alemanha 75 75 71 79 88 64 50 72

Fonte: Calculada pelos autores da The Pension Fund Investment Regulation at the Beginning of the 21st Century, com base na Pesquisa de Regulação dos 
Fundos de Pensão OCDE, 2013.
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Quant. Cotas: 56.104
Valor Cota: 3,155337

Saldo Final: R$ 177.028

Quant. Cotas: 62.126
Valor Cota: 3,862793

Saldo Final: R$ 239.981

Quant. Cotas: 60.120
Valor Cota: 2,941766

Saldo Final: R$ 176.859
Quant. Cotas: 30.719
Valor Cota: 1,387203

Saldo Final: R$ 42.613

Quant. Cotas: 66.334
Valor Cota: 3,862793

Saldo Final: R$ 256.234

Quant. Cotas: 53.559
Valor Cota: 3,119107

Saldo Final: R$ 167.055

Quant. Cotas: 57.305
Valor Cota: 2,688915

Saldo Final: R$ 154.087

Quant. Cotas: 32.129
Valor Cota: 1,510338
Saldo Final: R$ 48.525

Quant. Cotas: 19.251
Valor Cota: 1,495614

Saldo Final: R$ 28.792

Quant. Cotas: 19.251
Valor Cota: 1,241328

Saldo Final: R$ 24.491
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calculados com base nos limites quantitativos, onde, por exemplo, o limite de 70% para 
um instrumento separado na carteira corresponde a 30 pontos, ou seja: 100% – 70% 
= 30% ou 30 pontos. Se existirem alguns limites em diferentes subtipos no relatório 
(por exemplo, ações negociadas e não negociadas em bolsa), o nível da média aritmética 
do limite é calculado e os pontos adequados são dados, arredondado-se para o número 
inteiro mais próximo. Cada item que não possuir limites quantitativos receberá 10 
pontos adicionais. A pontuação média para um país é calculada na última coluna da 
tabela, pela qual os países são classificados.

No Gráfico 7, é possível avaliar a relação entre grandes e pequenas indústrias de 
pensões, medidas como percentual do PIB de cada país, e o nível dos limites da regu-
lação dos investimentos calculado pelos autores.

Holanda, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá estão entre as maiores indústrias 
em termos absolutos e relativos e apresentam o melhor nível da regulação. As pensões 
na Irlanda são relevantes para o país e o nível regulatório está entre os mais altos. Dina-
marca e Finlândia possuem uma relação ativos x PIB superior a 40%, porém o nível da 
regulação ficou abaixo da média. A Alemanha possui a nona maior indústria de pensões 
do mundo, entretanto, isso representa pouco mais de 6% do PIB do país, que apresenta 
o pior nível de regulação dentre todos os países avaliados.

Gráfico 7 Investimento dos Fundos de Pensão em % do PIB x Nível de Limites Legais
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Fonte: Calculada pelos autores da The Pension Fund Investment Regulation at the Beginning of the 21st Century, com base na Pesquisa de Regulação dos 
Fundos de Pensão OCDE, 2013.

Conforme citado anteriormente, ocorreu, na última década, uma onda significativa 
de alterações regulatórias em todo o globo, que atingiu as regras de investimentos dos 
fundos de pensão e também dos próprios serviços financeiros. Houve uma crescente ênfase 
em elementos qualitativos, na melhoria da governança, na gestão de risco e na supervisão 
baseada em risco. Existe uma combinação de forças para colocar um novo foco na go-
vernança dos fundos de pensão. O modelo de governança varia ao redor do mundo, mas 
existe um amplo movimento em direção a mais supervisão, transparência e divulgação.

Numa pesquisa organizada em 2015 pela State Street com fundos de pensão, mais 
da metade dos executivos consultados veem o fortalecimento de sua governança global 
como uma alta prioridade para os próximos três anos. “Acho que estamos vendo uma 
convergência de governança e regulação por todo o setor financeiro. Isto é inevitável e 
as mudanças regulatórias continuarão acontecendo devido ao volume de dinheiro que 
os regimes de pensões possuem e ao fato de que o governo não pode se dar ao luxo de 
financiá-los”, afirmou Graeme McKenzie, Global Pension Leaser, EY.

A adoção de estratégias de investimentos mais complexas, incluindo-se os inves-
timentos alternativos, é também um desafio para o tradicional modelo de governança. 
“Os fundos de pensão devem ter muitas discussões com os órgãos reguladores sobre 
a expertise dos membros do Conselho. Os fundos concordam que deveriam ter mais 
especialistas em gestão de ativos e gestão de riscos em seus Conselhos”, afirmou Peter 
Borgdorf, Diretor do Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Analisamos os principais fatores que influenciam a alocação dos investimentos dos 
fundos de pensão em todo o planeta. Nos parágrafos seguintes, faremos comparações 
da alocação dos fundos de pensão brasileiros em relação ao que ocorre com os fundos 
de pensão no exterior.

No Gráfico 8, podemos observar a alocação dos ativos dos fundos de pensão nas 
oito principais indústrias de pensões do mundo. Ao lado da alocação, vemos a divisão 
entre o volume de ativos por tipo de plano: BD, CD e ainda CV, no caso do Brasil.

Comparativamente em relação à alocação, o Brasil possui o maior percentual in-
vestido em renda fixa e os menores percentuais em ações, alternativos e caixa.

No Gráfico 9, observamos a alocação agregada das sete maiores indústrias de pensões 
do mundo entre os anos de 1996 e 2015.

Ao longo de um período de 20 anos terminado em 2015, os sete países estrangeiros, 
coletivamente, reduziram sua exposição em renda fixa de 36% para 29% e de renda 
variável de 52% para 44%. Aumentaram apenas seus investimentos em alternativos, de 
7% para 24%. Os imóveis foram os alternativos que receberam mais recursos, seguidos 
de hedge funds, private equity e commodities.
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A seguir, no Gráfico 10, podemos avaliar o comportamento da alocação dos fundos 
de pensão brasileiros entre os anos de 1996 e 2015.

Ao longo dos últimos 20 anos, os fundos de pensão brasileiros aumentaram a sua 
alocação em renda fixa de 51% para 72%, sendo a atual alocação a mais alta nessa classe 
em todo o período avaliado.

A exposição a ações sofreu uma significativa redução no período, saindo de 36% 
para 21%. A atual alocação em ações é a menor de toda a amostra. Nas crises externas 
ocorridas ao longo desses 20 anos, a alocação dos fundos de pensão brasileiros em ações 
era bem superior à alocação atual. Em 1997 e 1998, nas crises da Ásia e da Rússia, a 
alocação em ações era, respectivamente, 39% e 29%. No ano 2000, quando ocorreu a 
quebra do Nasdaq, a alocação em ações fechou em 35%. Em 2001, vivemos o fatídico 
11 de setembro e a alocação em ações encerrou o ano com 29%. Na última grande crise 
externa, ocorrida em 2008, a alocação em ações dos fundos de pensão brasileiros em 
dezembro daquele ano era de 28%.

A alocação nos alternativos dos fundos de pensão brasileiros nesses 20 anos 
apresentou um decréscimo de 13% para 7%. Deve-se notar que, no período com-
preendido entre 1996 e 2009, os investimentos considerados alternativos na amostra 
eram exclusivamente os imóveis. O pequeno volume de recursos investidos em pri-
vate equity era somado aos investimentos de renda variável. A partir de 2010, após a 
edição da Resolução CMN n. 3.792/2009 e a criação do segmento dos Estruturados, 

Gráfico 8 Alocação dos Investimentos dos Fundos de Pensão em Diferentes Países

*Na Suíça, o plano CD representa um saldo de caixa, onde o patrocinador do plano compartilha o risco de investimento e todos os ativos são agrupados. 
Quase não há ativos nos CDs puros, onde os participantes fazem uma escolha dos investimentos e recebem retornos do mercado em seus fundos. Por 
isso, a Suíça foi excluída desta análise.

Fonte: Global Pension Assets Study 2016, Willis Towers Watson e Consolidado Estatístico, Abrapp/Sindapp, novembro de 2015.
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Fonte: Global Pension Assets Study 2016, Willis Towers Watson.

Gráfico 9 Alocação Histórica e Agrupada dos Fundos de Pensão – Austrália, Canadá, 
Japão, Holanda, Suíça, Reino Unido e EUA (1996-2015)

Gráfico 10 Alocação Histórica dos Fundos de Pensão – Brasil (1996-2015)

Fonte: Consolidado Estatístico da Abrapp/Sindapp.
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os demais alternativos passaram a ser segregados nessa nova classe. Ao longo desses 
últimos cinco anos, a alocação nos Estruturados apresentou um crescimento pífio, 
partindo de 2% em 2010 e encerrando 2015 com 2,8%. Considerando apenas os 
investimentos em imóveis, ocorreu nesse período de 20 anos uma redução de 12,9% 
para 4,6%.

Podemos observar, no Gráfico 11, a variação das alocações individuais dos setes 
países e também do Brasil nos anos de 2005 e 2015.

Nos últimos dez anos, os fundos de pensão de todos os sete países estrangeiros 
apresentados no Gráfico 11, sem exceção, reduziram sua alocação em ações e aumen-
taram sua alocação em alternativos. O Canadá aumentou sua alocação em alternativos 
de 14% para 27%, seguido pelo Reino Unido, que passou de 7% para 18%, Suíça, de 
18% para 29%, Estados Unidos, de 17% para 27%, e, finalmente, Japão, que saiu de 
3% para 9%.

Na renda fixa, no mesmo período, Austrália, Canadá e Suíça reduziram sua alo-
cação, enquanto que Japão, Holanda e Reino Unido aumentaram e Estados Unidos 
mantiveram estável.

No Brasil, nos últimos dez anos, vimos uma redução expressiva, da ordem de 48%, 
nos investimentos em ações. Essa grande redução pode ser creditada ao fraco desempenho 
do mercado acionário brasileiro nos últimos anos, que reduziu o valor dos ativos nessa 
classe, e à crise econômica e política por que passa o país, que diminuiu a expectativa 
de retorno das ações e o apetite ao risco por parte dos fundos de pensão locais.

A alocação de 21% em ações dos fundos de pensão brasileiros, apresentada no 
Gráfico 11, sofreu ainda o efeito das alocações mais elevadas dos três maiores fundos de 
pensão do país, em especial do maior deles. Segundo dados da Previc, dos 1.083 planos 
de previdência existentes, 625 (57,7%) investem atualmente entre 0% e 10% em renda 
variável; dentre estes, 235 (21,7%) não possuem nenhum investimento nessa classe. 
Outros 397 (36,7%) planos investem entre 10% e 20% e apenas 61 (5,6%) planos 
alocam mais que 20% dos ativos em renda variável.

No período de uma década, ocorreu, no Brasil, o aumento de oito pontos percen-
tuais em renda fixa.

Nos alternativos, os investimentos imobiliários permaneceram praticamente está-
veis no período, com aproximadamente 4%. O crescimento de três pontos percentuais 
apresentado foi devido à alocação nos investimentos estruturados, iniciados pelos fundos 
de pensão brasileiros em 2010.

No Gráfico 12, podemos comparar a alocação dos fundos de pensão brasileiros 
com seus pares em 14 países europeus.

Gráfico 11 Alocação dos Investimentos dos Fundos de Pensão  
em Diferentes Países em 2005 e 2015

Fonte: Global Pension Assets Study 2016, Willis Towers Watson e Consolidado Estatístico, Abrapp/Sindapp, dezembro de 2005 e novembro de 2015.
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Gráfico 12 Alocação Estratégica por País

Fonte: European Asset Allocation Survey – Survey 2015, Executive Summary, Mercer.
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Figura 2 Alocação dos Investimentos 
dos Fundos de Pensão em Diferentes 
Regiões e no Brasil (2014)

Fonte: Beyond Their Borders – Evolution of Foreign Investment by Pen-
sion Funds, 2015, Alfi and PWC e Consolidado Estatístico da Abrapp/
Sindapp, nov./2015.
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Outra forma de comparar a alocação 
dos fundos de pensão ao redor do mundo é 
fazê-lo separadamente, por região. Podemos 
visualizar, na Figura 2, os gráficos com a 
alocação dos ativos dos fundos de pensão 
da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífi-
co e América do Sul e compará-los com a 
alocação no Brasil.

Os fundos de pensão brasileiros, em 
comparação com as alocações regionais, lide-
ram os investimentos em renda fixa e são os 
que menos investem em ações. A alocação em 
renda fixa da América do Sul é a que possui 
o percentual mais elevado dentre todas as 
alocações regionais. Ela foi impactada pelo 
tamanho relativo da indústria de pensões 
brasileira e sua enorme parcela investida 
nessa classe de ativo.

O cenário em 2015 foi bastante difí-
cil para que os fundos de pensão das sete 
maiores indústrias encontrassem bons re-
tornos. As taxas de juros na Zona do Euro 
e nos Estados Unidos mantiveram-se em 
níveis historicamente baixos, e até nega-
tivos, no caso da Suíça e do Japão, além 
das preocupações sobre os impactos da 
desaceleração da economia na China e em 
outras economias emergentes.

Em 2016, os investidores institucionais 
europeus, seguindo a tendência do que já 
ocorreu em 2015, têm a expectativa de au-
mentar suas alocações em alternativos mais 
do que em qualquer outra classe de ativos, 
principalmente em imóveis, private equity 
e hedge funds, estes nas estratégias de multi-
mercados, macro e long & short.
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Numa pesquisa realizada pela Natixis GAM no início de 2016 com 600 investido-
res institucionais globais que administram mais de US$ 35 trilhões de ativos, 66% dos 
entrevistados disseram que a melhor maneira de aliviar o risco de mercado é aumentar 
a alocação em ativos não correlacionados, como os alternativos. Segundo 49% dos en-
trevistados, é essencial investir em alternativos para superar o retorno dos investimentos 
tradicionais.

Alguns investidores institucionais que reduziram sua exposição na renda variável 
acreditam que a queda do mercado acionário em 2015 pode gerar oportunidades para 
fundos de investimentos diversificados que objetivem ações de empresas com grande 
potencial de crescimento. Muitos investidores também estão prevendo para 2016 um 
aumento da alocação em crédito privado multissetorial, que pode ser realizado via high 
yield ou via crédito securitizado.

O State Street conduziu uma pesquisa com 134 fundos de pensão americanos e, 
segundo 67% dos entrevistados, ocorrerá, nos próximos três anos, um aumento do 
apetite por investimentos de risco por parte dos fundos de pensão do país.

No Brasil, além das dificuldades encontradas no cenário mundial, o país vem en-
frentando uma crise econômica e política. Os reflexos diretos são sentidos na elevação da 
taxa de juros, na taxa de câmbio e no que promete ser o mais longo período de recessão 
já experimentado pelo país. Nesse cenário interno difícil, que já dura aproximadamen-
te três anos, os fundos de pensão brasileiros reduziram sua alocação em ações de 29% 
para 21%, aumentaram a exposição em renda fixa de 63% para 72% e diminuíram os 
investimentos alternativos de 8% para 7%.

Analisando-se as políticas de investimentos publicadas pelos fundos de pensão 
brasileiros para 2016, observa-se que a tendência é que a direção das alocações per-
maneça a mesma observada no parágrafo anterior. A enorme concentração em renda 
fixa poderá ainda aumentar. O conhecido ditado popular “não se deve colocar todos 
os ovos na mesma cesta” tem sido subestimado. Avalia-se que, dos 72% investidos em 
renda fixa, aproximadamente 50% sejam em títulos públicos federais brasileiros que, 
no momento, possuem ratings de títulos especulativos, na avaliação das três principais 
agências de rating do mundo.

O Tesouro Brasileiro emite uma grande quantidade de títulos públicos indexados 
a índices de preços, coisa pouco comum nas grandes economias mundiais. Esses títulos 
casam adequadamente com os passivos dos planos. Por isso, e pelos altos juros pagos, 
atraem tantos recursos dos fundos de pensão locais. Entretanto, como resultado prático, 
a alocação dos fundos de pensão brasileiros não tem obtido sucesso – são observados 
déficits consolidados crescentes em quatro dos cinco últimos anos.

Será que o momento atual não é oportuno para a revisão das estratégias e da alo-
cação dos fundos de pensão no Brasil?

Surpreende que, mesmo diante de tamanha crise econômica e política instalada no 
país, os investimentos dos fundos de pensão brasileiros no exterior somem, no total, R$ 
1,8 bilhão, valor inferior a 0,25% do total dos ativos da indústria.

A globalização, segundo muitos historiadores, talvez tenha se iniciado a partir da 
expansão marítimo-comercial europeia no final do século XV e início do século XVI, 
momento em que o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. O termo “glo-
balização” tem procedência na palavra inglesa globalization que, didaticamente, significa 
ato ou efeito de globalizar. O fenômeno da globalização como conhecemos hoje teve 
início em 1980 e foi intensificado em 1989, após a queda do muro de Berlim, devido, 
sobretudo, ao crescimento vertiginoso dos principais centros nervosos das sociedades 
modernas: os mercados financeiros e as redes de informação.

O processo de globalização trouxe uma maior correlação entre os ativos líquidos 
ao redor do mundo e também a facilidade para a movimentação de capitais e rea-
lização de investimentos no exterior. A globalização tem facilitado e impulsionado 
a diversificação dos portfólios das indústrias de pensões, com raras exceções, como 
o Brasil. Existem, entretanto, algumas indústrias de pensões, como a do Reino 
Unido, que iniciaram esse processo bem mais cedo. Em meados da década de 60, 
os fundos de pensão britânicos iniciaram os investimentos no exterior. Em 1969, 
já possuíam 3% dos seus ativos alocados em ações fora das fronteiras do país. Os 
investimentos externos continuaram a crescer e hoje representam pouco menos que 
30% dos ativos totais.

O Chile abriu a possibilidade de seus fundos de pensão investirem no exterior em 
1992, com um limite máximo de 3% do total dos ativos. Em 1995, o limite cresceu para 
9% e, depois, em 1997, para 12%. Desde então, não parou mais de subir. Em 2015, 
o limite máximo era de 80%, mas o Banco Central chileno, por questões de reservas 
cambiais, liberava os investimentos até o limite de 65%. Atualmente, a alocação dos 
fundos de pensão chilenos no exterior é da ordem de 45% dos seus ativos.

Após a crise de 2008, observou-se um aumento na alocação dos recursos dos fun-
dos de pensão no exterior. Na América do Norte, a alocação média da indústria saiu de 
16%, em 2008, para 21%, em 2014. Na Europa, houve um discreto aumento de 32%, 
em 2008, para 34%, em 2014. Na região Ásia-Pacífico, no mesmo período, a alocação 
aumentou de 19% para 31%.

A seguir, no Gráfico 13, podemos observar a divisão entre os recursos investidos 
no mercado doméstico versus os investidos no exterior em 23 países selecionados.
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Os fundos de pensão da Holanda, 
Finlândia, Portugal e Itália são os que mais 
investem no exterior em nível global. Na 
Polônia, os fundos de pensão investem 
uma fatia pequena dos seus recursos no 
exterior por conta de barreiras regulató-
rias. O Brasil aparece na última posição 
dentre todos os 23 países da amostra como 
o que menos recursos investe no exterior.

No lado regulatório, a maior parte 
dos países da OCDE não impõe limi-
tes para os investimentos dos fundos de 
pensão no exterior. Entretanto, alguns 
países estabelecem limites máximos para 
investimentos em países fora da OCDE, 
como, por exemplo, Dinamarca, Finlân-
dia e Itália. Outros países estruturam os 
limites por moeda estrangeira, como Por-
tugal, Polônia e Suíça. Existem também 
casos em que os limites são fixados por 
classes de ativos, como ocorre no Chile, 
Noruega e México.

Em poucos países, como no Chile, 
o órgão regulador define e divulga as ca-
racterísticas básicas mínimas dos gestores 
de ativos estrangeiros e dos fundos de 
investimentos no exterior onde os fundos 
de pensão locais poderão realizar seus 
investimentos fora do país. Dentre essas 
características mínimas estão um deter-
minado volume de recursos sob gestão 
por parte dos gestores de ativos e também 
um volume mínimo de ativos presente 
no fundo de investimento no momento 
da aplicação. A pedido do fundo de pen-
são local interessado, o órgão regulador 

Gráfico 13 Alocação dos Fundos de Pensão 
no Exterior por País (2014)

Fonte: Beyond Their Borders – Evolution of Foreign Investment by Pension 
Funds, 2015, Alfi and PWC.
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analisa o gestor e o fundo de investimento e diz se os dois estão ou não aptos a receber 
recursos dos fundos de pensão locais. Essa prática está induzindo os fundos de pensão 
chilenos a investirem seus recursos no exterior nos fundos de investimentos oferecidos 
no varejo dos países estrangeiros, pagando altas taxas de gestão, porque são os únicos 
que se enquadram nas características definidas pelo órgão regulador chileno.

Podemos avaliar na Tabela 11 os limites impostos para os fundos de pensão investi-
rem no exterior em 27 países selecionados, incluindo aqueles que hospedam as maiores 
indústrias de pensões.

Vários países vêm, ao longo do tempo, modificando as regras para investimentos 
no exterior, suavizando ou ampliando os limites. No Brasil, a partir de 2007, com a 
edição da Resolução CMN n. 3.456 e da Instrução CVM 450, os fundos de pensão 
brasileiros podiam investir 3% dos seus ativos no exterior. Em 2009, com a entrada 
em vigor da Resolução CMN n. 3.792, o limite para os investimentos fora do país foi 
elevado para 10%.

Segundo a Resolução em vigor, um fundo de pensão brasileiro só poderá realizar 
investimentos fora do país por intermédio de um fundo de investimento local, devi-
damente registrado na CVM, e só poderá deter, no máximo, 25% das cotas do fundo 
de investimento local. Essa limitação de 25% vem dificultando bastante o crescimento 
dos investimentos no exterior.

A solução pensada para facilitar os investimentos no exterior é que o limite de 
25% não seja aplicado no fundo de investimento local e, sim, no ativo ou no fundo de 
investimento no exterior, que receberá os investimentos do fundo de investimento local. 
Investidores e gestores aguardam ansiosamente essa alteração regulatória.

As razões elencadas para os fundos de pensão incluírem nos seus portfólios ativos 
estrangeiros são variadas e dependem da tolerância ao risco, das flutuações cambiais, da 
inflação e das condições do mercado local e do mercado externo. Contudo, os gestores dos 
fundos de pensão normalmente investem no exterior para aumentar o retorno e diminuir 
a volatilidade das suas carteiras. Um dos principais fatores que motivam os fundos de 
pensão a alocarem recursos no exterior é a diversificação que esse tipo de investimento 
oferece. Ao investir no exterior, os investidores buscam uma melhor diversificação do 
portfólio, ótimos retornos e, ainda, trabalhar melhor os riscos associados, às vezes, à 
baixa quantidade de opções de investimentos locais. Por isso, olham o mercado global 
como uma opção para atingir seus objetivos.

Observo com preocupação o fato de os fundos de pensão no Brasil praticamente 
não diversificarem seu portfólio com investimentos no exterior, como é praxe em todas 
as indústrias, e espero que esse quadro não demore para ser revertido.
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Tabela 11 Regulação de Investimentos no Exterior em Diferentes Países

Fonte: Beyond Their Borders – Evolution of Foreign Investment by Pension Funds, 2015, Alfi and PWC.

País Limite Global de Investimento no Exterior

Alemanha Não há limite; quando alguns limites legais surgirem, devem ser mantidos em um nível prudente.

Austrália Não há limite.

Bélgica Não há limite.

Brasil

10%

Imóveis, fundos dedicados e empréstimos não são permitidos.

Renda fixa, fundos de investimento e depósitos bancários somente permitidos por intermédio  
de fundos locais com ativos estrangeiros.

Investimento direto em ações é limitado a BDRs (Brazilian Depositary Receipts) e ações  
listadas nas bolsas do Mercosul.

Investimento indireto em ações somente permitido por intermédio de fundos locais com  
ativos estrangeiros.

Canadá Não há limite.

Chile
Limite conjunto para todos os fundos: 80%.

100%, 90%, 75%, 45% e 35% para fundos A, B, C, D e E, respectivamente.

Colômbia

Não há limite específico para cada tipo de investimento.

Limite máximo: 40% (fundos A e D), 60% (fundo B), 70% (fundo C).

Requerimentos adicionais aplicáveis em ações, renda fixa, fundos de investimento e investimentos 
privados.

Coreia do Sul 30% - 70%

Dinamarca Não há limite para países da OCDE.

Estados Unidos Não há limite geral. Há limites para ações, imóveis e renda fixa.

Finlândia
10% para países fora da OCDE – Planos de pensão voluntários.

20% para países fora da OCDE – Planos de pensão requeridos.

País Limite Global de Investimento no Exterior

Holanda Não há limite.

Hong Kong Pelo menos 30% em investimentos locais (HKD).

Irlanda Não há limite.

Itália
Ativos (ações e dívidas) emitidos por países fora da OECD: 5%.

0% se não transacionado em mercados regulados.

Japão Não há limite.

Luxemburgo Não há limite.

México
Máximo de 20% independentemente da classe de ativos.

Limites adicionais por classe de ativos são aplicáveis.

Noruega Não há limite.

Peru 42%

Polônia
OPF: máximo 10% em 2014, 20% desde 2015 e 30% desde 2016.

EPF: máximo 30% em moeda estrangeira.

Portugal
30% de limite em investimentos em moedas estrangeiras. 15% de limite em investimentos  
em ativos não transacionados em mercados regulados da Europa ou da OCDE.  
Para fundos de pensão PPR o limite é 10%.

Espanha Não há limite.

Reino Unido Não há limite.

República 
Tcheca

Não há limite.

Suécia Não há limite.

Suíça
Máximo de 30% em moeda estrangeira (permite hedge), pode ser estendido mediante  
uma gestão prudente.

Concluindo, nos últimos 20 anos, a indústria global de pensões superou várias 
crises internacionais, cresceu, tornou-se mais forte, implementou várias melhorias, 
mas ainda existe muito a ser feito. No Brasil, não foi diferente, muito já foi feito, mas 
necessitamos sempre olhar para frente e, por isso, vejo para o futuro cinco principais 
desafios para a indústria de fundos de pensão local:

1. Crescimento: necessitamos retomar o caminho do crescimento. Nos últimos 
dez anos, a taxa de crescimento médio anual da indústria de pensões no Brasil, 
em dólar, foi de 2,7%. Numa amostra de 19 países selecionados, incluindo os 
maiores, o Brasil apresentou o quinto menor crescimento. O Chile, no mesmo 
período, obteve uma taxa de crescimento médio anual de 7,9%. A continuar 
assim, o Chile ultrapassará o Brasil, tornando-se o maior sistema da América 
do Sul em volume de recursos.

2. Diversificação: esta é a palavra de ordem nos investimentos ao redor do mundo. 
No entanto, o Brasil permanece concentrado em títulos públicos brasileiros e 
praticamente sem nenhum investimento no exterior.

3. Efetiva Governança nos Investimentos: pesquisas e estudos realizados no exterior 
sugerem que os fundos de pensão que possuem uma forte estrutura de governança 
podem obter entre 1% e 2% adicionais de retorno por ano.

4. Capacitação Interna: os investimentos, as regulamentações e os problemas au-
mentarão de complexidade e necessitarão de profissionais experientes e capazes 
de lidar com o que está por vir.

5. Gestão dos Riscos: Estratégias de investimentos globais, classes de ativos mais 
complexas, como os alternativos, maior quantidade de gestores de recursos, maior 
diversificação, tudo isso exigirá mais capacidade de análise, controle e processamento.
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EQUILÍBRIO, DÉFICIT  
E SUPERÁVIT  
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS:  
UMA VISÃO ACERCA DA EVOLUÇÃO 
DAS REGRAS DE SOLVÊNCIA

Calcular o resultado atuarial de um plano de benefícios, seja apurando superávit, 
déficit ou equilíbrio técnico, é uma tarefa própria do atuário, que, por meio de cálculos 
probabilísticos, mensura a obrigação do plano e, ao comparar com o seu patrimônio 
de cobertura, conclui pelo excesso, pela falta ou pela equivalência entre os montantes 
financeiros comparados. A essa comparação, tem-se dado o nome de análise da solvência 
do plano de benefícios.

A análise da solvência dos planos de previdência complementar de entidades fe-
chadas tem passado por aperfeiçoamentos, tanto no âmbito técnico quanto no âmbito 
normativo, especialmente nos últimos 15 anos que decorrem desde a publicação da Lei 
Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001.

Nesse contexto, a proposta deste artigo é analisar a evolução normativa e técnica no 
cálculo do resultado atuarial dos planos de benefícios, discorrendo, inicialmente, acerca 
dos aspectos históricos da regulamentação do sistema de previdência complementar, pas-
sando pela análise detalhada da regulamentação vigente, inclusive contemplando recentes 
e relevantíssimas alterações pelas quais as normas de solvência passaram, e apresentando 
números do sistema, tanto em termos históricos quanto relativos à situação presente.

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA  
 DE  PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

1.1. Primórdios do Sistema

A Previdência Complementar brasileira, ao contrário do que alguns possam pensar, 
não se trata de algo recente. A complementação de aposentadoria nos remete ao início 
do século XX, com a criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões do Banco do Brasil 
(CAP), fato que pode ser considerado como o marco inicial do sistema previdenciário 
complementar privado do Brasil.

A Caixa de Aposentadoria e Pensões do Banco do Brasil, atualmente conhecida 
como Previ, foi constituída sob a forma de associação, cujo objetivo inicial era garantir 
o pagamento de uma pensão mensal ao herdeiro do funcionário que fosse associado.
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Pelo seu caráter centenário, a Previ tem posição de destaque na história da previdên-
cia complementar brasileira. No entanto, esta não foi a única entidade de previdência 
a ser criada anteriormente à regulamentação do segmento. Outros fundos de pensão 
foram fundados antes da primeira normatização do setor, em 1977, o que fez com que 
a Lei n. 6.435/1977 já nascesse vislumbrando a realidade do setor.

1.2. A Lei 6.435/1977 e a Regulamentação Infralegal

O primeiro marco legislativo do regime de previdência complementar no Brasil surgiu 
com o advento da Lei n. 6.435, de 15 de julho de 1977. Seu objetivo era disciplinar 
os fundos de pensão e contribuir para o fomento do já existente segmento, de modo a 
suavizar os problemas da previdência social, que já emergiam à época.

A referida Lei dispunha, em seu artigo 1o, que as entidades de previdência privada 
tinham por objeto instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de 
benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante con-
tribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos.

A mesma lei definiu, no seu artigo 4o, as espécies de entidades de previdência 
privada, classificadas como entidades fechadas e abertas, onde a primeira não tem fins 
lucrativos e é exclusiva aos empregados de sua patrocinadora, e a segunda possui, em 
regra, fins lucrativos e é acessível a toda população.

No ano de 1978, vieram as regulamentações da Lei em foco, através dos Decretos 
n. 1.240 (alterado pelo Decreto n. 82.325) e 81.402, dispondo sobre as entidades fe-
chadas e abertas de previdência privada, respectivamente.

O Decreto n. 81.240/1978 também criou a Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC), com o propósito de disciplinar as diretrizes básicas para o sistema de previdência 
complementar brasileiro, tendo como um de seus objetivos principais harmonizar as 
atividades das entidades fechadas de previdência privada, com as políticas de desenvol-
vimento social e econômico-financeira do governo.

Ainda no ano de 1978 foi editada a Resolução CPC n. 01, que tratou de expe-
dir as normas reguladoras do funcionamento das entidades fechadas de previdência 
privada. Logo em seu item 1, a Resolução CPC n. 01 determinou que as entidades 
fechadas de previdência privada tinham o prazo de 120 dias para requerer autorização 
de funcionamento a partir da publicação da citada norma. Nesse viés, a criação de 
novas entidades de previdência privada foi estimulada pelo Governo Federal, para que 
pudessem financiar a aposentadoria dos empregados das empresas públicas e privadas e, 
consequentemente, desonerar os cofres públicos. Avaliando este aspecto histórico, Luís 
Ricardo Marcondes Martins, na obra Questões Jurídicas Contemporâneas na Previdência 
Complementar Fechada, assevera que:

Vale frisar que naquela época os fundos de pensão tinham como grande incentivador 
o então Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, que, seguindo modelo 
norte-americano, vislumbrava nos fundos de pensão não só uma ferramenta de po-
lítica de recursos humanos das empresas, objetivando principalmente atrair e reter 
talentos, mas também uma mola propulsora do mercado de capitais face ao acúmulo 
de poupança interna decorrente do regime de capitalização.

A edição da Lei n. 6.435/1977 possibilitou às entidades de previdência alcançar um 
papel fundamental na esfera político-econômico e social brasileira, seja em razão de sua 
atuação como importante instrumento de prestação previdenciária complementar, seja 
em virtude de fomentarem a poupança nacional, acarretando vultosos investimentos 
aplicados, especialmente, no mercado brasileiro.

No âmbito das normas de solvência, citada Lei passou a estabelecer um patamar de 
superávit que julgou aceitável de ser mantido no plano de benefícios como reserva de 
contingência, de forma que a parcela que ultrapassasse este patamar deveria ser rever-
tida em melhorias aos benefícios dos planos. Assim dispôs o artigo 46 da Lei n. 6.435:

Art. 46. Nas entidades fechadas o resultado do exercício, satisfeitas todas as exigências 
legais e regulamentares no que se refere aos benefícios, será destinado: a constituição 
de uma reserva de contingência de benefícios até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor da reserva matemática; e, havendo sobra, ao reajustamento de 
benefícios acima dos valores estipulados nos §§ 1o e 2o do artigo 42, liberando, se 
for o caso, parcial ou totalmente as patrocinadoras do compromisso previsto no § 3o 
do mesmo artigo.

Falando em déficit, a Lei inaugural das entidades de previdência complementar 
brasileiras dispunha algo que, atualmente, pela evolução do sistema, não é mais apli-
cável. Vinculou-se a possibilidade de a entidade de previdência manter-se em déficit, 
em determinado patamar, desde que o seu patrocinador mantivesse recursos suficientes 
para honrar tal insuficiência a qualquer momento, como se vê:

Art. 45. Admitir-se-á, no caso das reservas técnicas relativas a benefícios a conceder sob 
a forma de renda, que os fundos de garantia sejam mantidos em níveis não inferiores 
a 70% (setenta por cento) das correspondentes necessidades, se as patrocinadoras das 
entidades assumirem o compromisso de manter, em seus respectivos patrimônios, 
parcelas equivalentes às insuficiências observadas, de modo que sua cobertura possa, 
em qualquer época, ser realizada.

Parágrafo único. Em caso de liquidação das patrocinadoras as entidades fechadas 
terão privilégio especial sobre os fundos constituídos conforme disposto neste artigo.
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O primeiro passo para a mudança do marco legal das entidades de previdência 
complementar foi a obtenção de status constitucional que o sistema mereceu, pela sua 
importância e crescente representatividade na economia e na proteção social dos que 
integram tal regime.

1.3. Status Constitucional e Publicação das  
 Leis Complementares n. 108 e 109/2001

Alavancado pelo crescimento do regime previdenciário complementar, o legislador 
enxergou a conveniência de ofertar o efetivo status constitucional ao sobredito sistema 
de previdência supletivo, notadamente com a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de 
dezembro de 1998.

Nesse novo cenário jurídico, agora previsto constitucionalmente, a saber, no art. 
202 e parágrafos da Constituição Federal de 1988, percebe-se a inserção de mecanismos 
legais mais efetivos e protecionistas aos participantes e aos planos de benefícios, assim 
como também ficou determinada a expedição de leis complementares que regulassem 
o multicitado regime.

Por via de consequência, em 30 de maio de 2001, foram publicadas as Leis Com-
plementares n. 108 e n. 109, que, semelhantemente aos revogados Decretos n. 81.240 
e 81.402/1978, trataram de estabelecer o regramento jurídico a ser dado às entidades 
abertas e fechadas de previdência complementar, como se vê a seguir, novamente citando 
Luís Ricardo Marcondes Martins:

A Lei Complementar n. 108/2001 acometeu-se basicamente a regulação de aspectos 
pontuais das relações jurídicas estabelecidas no âmbito das pessoas políticas nela 
citadas e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.

Já a Lei Complementar n. 109/2001 estabeleceu as bases do ambiente regulatório 
das atividades de previdência complementar no país, trazendo disposições específicas 
quanto ao necessário cumprimento das obrigações assumidas pelos participantes em 
relação ao plano de benefícios a si vinculados.

Dando maior ênfase ao regime de previdência fechado, nas linhas seguintes aden-
trar-se-á, com maiores detalhes, na LC n. 109/2001, abordando, inclusive, as inovações 
trazidas por esta na apuração do superávit, déficit e equilíbrio das entidades fechadas 
de previdência complementar (EFPCs).

1.4. Análise da Lei Complementar n. 109/2001

Primeiramente, cumpre delinear traços importantes da Exposição de Motivos n. 28, 
de 15 de março de 1999, que faz referência específica à motivação, aos objetivos e às 

consequências desejáveis das proposições, que mais tarde tornaram-se a Lei Comple-
mentar n. 109/2001.

Como bem grifou abaixo, Rafael Silveira e Silva, no trabalho Ação regulatória sobre 
os fundos de pensão: Avaliação das Mudanças institucionais recentes nota-se a iniciativa do 
governo em desvincular a reforma da previdência privada da reforma do regime geral 
de previdência social, incumbindo, nas palavras do autor, à classe mais privilegiada da 
população a obrigação de custear a sua renda de aposentadoria, como se vê:

3. Como extensão lógica da Reforma da Previdência, que busca ajustar-se a prin-
cípios de maior justiça, transferindo aos grupos mais privilegiados da sociedade 
maior responsabilidade em prover seus próprios meios nos casos de sobrevivência, 
invalidez e morte, decorre a necessidade de uma revisão do quadro regulatório do 
regime de previdência complementar vigente em nosso país, a fim de conferir-lhe 
maior credibilidade, profissionalismo, transparência e, principalmente, estabilidade 
de regras. (grifamos)

Remontando à antedita Exposição de Motivos, convém lembrar que o profissio-
nalismo, a transparência e principalmente a estabilidade de regras foram consideradas 
essenciais para aumentar a credibilidade do regime de previdência complementar vigente 
no Brasil. 

Ainda nas palavras de Rafael Silveira e Silva, destaca-se o item 26 da Exposição de 
Motivos n. 28/1999, a saber:

26. Em consonância com a Reforma Administrativa implementada por Vossa 
Excelência, propomos o reforço do órgão regulador e fiscalizador das entidades de 
previdência complementar, a exemplo do que já implementado nas áreas de tele-
comunicações, energia elétrica, petróleo e vigilância sanitária. Assim, entre outras 
atribuições, caberá ao mencionado órgão estabelecer padrões mínimos de segurança 
econômico-financeira e atuarial para preservação da liquidez e da solvência dos planos 
de benefícios e das respectivas entidades, fixar critérios e normas para constituição 
de reservas técnicas, exigir clareza, completude e fidedignidade de demonstrações 
financeiras e avaliações atuariais, inclusive com abertura e justificativa das premissas 
e cálculos destas últimas, e definir condições que assegurem transparência, acesso a 
informações e fornecimento de dados dos citados planos. (grifamos)

A Exposição de Motivos da Lei Complementar n. 109/2001 não deixa dúvidas ao 
impor, como novo agente de atuação estatal, o órgão regulador e fiscalizador das enti-
dades de previdência complementar, papel este exercido pelo Ministério da Previdência 
Social (atualmente Ministério do Trabalho e da Previdência Social). 



Antonio FernAndo GAzzoniPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL282 283

No tocante à análise de solvência, não se cogitou, no processo de criação da Lei 
Complementar n. 109, a mudança do parâmetro até então consolidado de 25% de 
superávit como reserva de contingência e, o que transbordasse tal limite, destinado a 
formar reserva especial. Já em relação ao déficit, o novo marco legal teve como claro 
objetivo a independência das EFPCs em relação aos seus patrocinadores, de forma que, 
por princípio, rechaçou-se qualquer possibilidade de a entidade manter déficit no plano 
a pretexto de que o patrocinador teria patrimônio disponível para saná-lo. 

No tópico seguinte, a regulamentação vigente, que tem como amparo principal a 
LC n. 109, será analisada em detalhes, passando-se a avaliar a regulamentação infralegal 
que se constituiu em decorrência da complexidade e relevância da análise da solvência 
dos planos de benefícios de EFPC.

2. REGULAMENTAÇÃO VIGENTE

2.1. Bases Dadas pela Lei Complementar n. 109/2001

A Lei Complementar n. 109/2001, como já explicitado, regulamentou o artigo 202 da 
Constituição Federal de 1988. O novo marco regulatório, consubstanciado na multi-
citada Lei Complementar, veio adequar a legislação ao status constitucional ao qual o 
sistema foi alçado, bem como modernizar o segmento.

Não menos importante, o diploma legal em tela deixou expresso em seu artigo 5oque 
a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades das enti-
dades de previdência complementar serão realizados por órgão regulador e fiscalizador.

Nessa senda, no ano de 2009, em grande avanço do segmento que decorreu da 
LC n. 109, restou publicada a Lei n. 12.154, que criou a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc), que é uma entidade governamental autônoma 
constituída sob a forma de autarquia especial, vinculada ao Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social, e sua finalidade precípua é fiscalizar e supervisionar as entidades 
fechadas de previdência complementar.

A Lei Complementar sob análise, além de dar diretrizes gerais para o funcionamento 
do regime e dos fundos de pensão, trouxe como inovações importantes a previsão e a 
normatização dos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional Diferido, 
da Portabilidade e do Resgate.

Ainda no que tange às EFPCs, a Lei Complementar n. 109/2001 tratou de orga-
nizá-las como fundações sem fins lucrativos, para gerir, administrar e executar os planos 
de benefícios ofertados, sem a necessidade de formação de um patrimônio voltado 
para si. Outro fator relevante e delineado pelo diploma legal em estudo é a delimitação 

das partes que podem integrar essa relação previdenciária. Seguindo os dispositivos da 
LC n. 109/2001, o legislador se preocupou, também, em instituir o equilíbrio da par-
ticipação nos colegiados e instâncias de deliberação das entidades, assegurando cadeiras 
aos representantes dos patrocinadores, como também ao representante dos participantes 
e assistidos, na defesa de seus interesses.

Também é importante registrar que a LC n. 109/2001 tratou, em linhas gerais, 
a respeito das contribuições normais e extraordinárias, consagradas em seu artigo 19. 
Trata-se de importantes definições para a análise das regras de solvência, objeto de estudo 
no presente artigo. Transcreve-se o citado dispositivo:

Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade 
prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especifi-
cidades previstas nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em:

I – normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e

II – extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras 
finalidades não incluídas na contribuição normal.

Os dispositivos imediatamente seguintes do mesmo diploma legal tratam do resul-
tado superavitário e deficitário dos planos de benefícios, chegando ao cerne da matéria 
abordada no presente artigo. Observa-se, de pronto, um tratamento já mais detalhado, 
se comparado ao regramento dado pela Lei n. 6.435, sua antecessora, como se vê:

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 patro-
cinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos.

Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacio-
nado 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.
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§ 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 ocor-
rido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto 
no caput deste artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante 
ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessa-
riamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria 
dos benefícios.

Nota-se que a LC n. 109 deu algumas importantes diretrizes para o tratamento 
de superávits e déficits de entidades de previdência complementar fechada. Trata-se de 
determinações legais que não são passíveis de alterações por regulamentação infralegal. 
Podem-se resumir tais diretrizes da seguinte forma:

• manutenção do patamar de até 25% para a constituição de reserva de contin-
gência, formando-se, com o que transbordar ao limite, reserva especial;

• determinação de que, ao manter-se por mais de três exercícios consecutivos com 
valor registrado em reserva especial, deve haver a revisão obrigatória do plano 
de benefícios, dando-se destinação ao excedente observado;

• instituição do conceito de proporção contributiva, como base para a definição 
do direito ao superávit a ser destinado a patrocinadores, de um lado, e partici-
pantes e assistidos, do outro;

• diferentemente do superávit, não se estabeleceu prazo máximo para se reesta-
belecer o equilíbrio do plano, em caso de déficit, bem como não se estabeleceu 
um limite máximo de déficit com o qual o plano possa se manter, deixando para 
que a regulamentação infralegal o fizesse; e

• apresentação de uma lista exemplificativa dos meios que podem ser utilizados 
para o equacionamento do déficit.

Previu a Lei Complementar n. 109/2001 a edição de normas complementares que 
viriam a regulamentar os processos de destinação e utilização de superávit e de equacio-
namento de déficit. Tal papel foi cumprido pela Resolução MPS/CGPC n. 26/2008, 
que vige até os dias atuais, com diversas modificações em relação ao texto original, e 
que será estudada a seguir.

2.2. Contexto e Edição da Resolução MPS/CGPC n. 26/2008

Tendo em vista que a LC n. 109/2001 traçou, em linhas gerais, definições sobre a des-
tinação do superávit e a forma de equacionamento de déficit dos planos de benefícios 
ofertados por entidades de previdência complementar, no dia 29 de setembro de 2008 
foi editada a Resolução MPS/CGPC n. 26/2008, que tratou de disciplinar as condi-
ções e os procedimentos a serem observados pelas EFPCs na apuração do resultado, 
na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos de 
benefícios de caráter previdenciário que administram.

Nessa sentada, a Resolução CGPC n. 26/2008 trouxe como ideia principal, herdada 
da LC n. 109/2001, que o superávit deve ser destinado para duas contas diferentes: 
reserva de contingência e reserva especial. Em sua redação original, detalhou que o su-
perávit deve ser destinado para a reserva de contingência, limitado a 25% das reservas 
matemáticas, que tem a função de cobrir eventuais perdas futuras e incertas. O restante 
do superávit deveria ser destinado para a formação da reserva especial, cujo objetivo é 
de que seja oportunamente utilizada pelos participantes, assistidos e patrocinadores do 
plano de benefícios.

Vale lembrar que o momento no qual foi publicada a Resolução CGPC n. 26 
remontava a um contexto em que preponderava a situação superavitária nos planos de 
benefícios, com algumas situações de superávits bastante expressivos, em alguns dos 
maiores planos de previdência complementar fechada do país. Logo, a normatização foi 
mais detalhista ao discorrer acerca do processo de destinação e utilização de superávit.

Para se ter uma ideia quantitativa, 21 artigos da Resolução, em sua redação original 
(art. 7o ao art. 27), são dedicados às formas de revisão do plano superavitário, enquanto 
que apenas três artigos tratam do equacionamento de déficit (art. 28 ao art. 30).

Relativamente à forma de revisão do plano com o superávit alocado em reserva 
especial, cuja revisão será facultativa se houver montante alocado na referida rubrica 
contábil há três anos ou menos, e obrigatória se ultrapassar três anos, a Resolução trouxe, 
de forma resumida, as seguintes definições:

• além de se ter valor registrado em reserva especial, é necessário o cumprimento 
de determinadas condições prévias para que se faça a revisão do plano de bene-
fícios aproveitando-se do superávit, condições estas relacionadas à aplicação de 
hipóteses atuariais mais conservadoras às utilizadas no plano, ao enquadramento 
dos recursos garantidores do plano e à dedução de dívidas do patrocinador do 
valor a ser destinado;

• a necessidade de manutenção de controle individualizado dos valores apurados 
a título de reserva especial em cada exercício;
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• o detalhamento da forma de apuração da proporção contributiva, que será base 
para o processo de destinação e utilização de superávit, dividindo-se a reserva 
especial objeto de posterior utilização entre patrocinadores, de um lado, e parti-
cipantes e assistidos, do outro, de forma proporcional às contribuições normais 
vertidas ao plano no período em que se formou o resultado superavitário, e, 
dentre os participantes e assistidos, a individualização dos direitos de acordo 
com suas reservas matemáticas individuais ou de acordo com o benefício efetivo 
ou projetado atribuível a cada um deles;

• a necessidade de criação de fundos previdenciais de revisão de plano, um para 
os patrocinadores e outro para os participantes e assistidos, para os quais serão 
destinados os recursos da reserva especial passíveis de utilização, com possibilidade 
de restituição de valores oriundos desses fundos para recompor a reserva de con-
tingência do plano, acarretando na interrupção da utilização da reserva especial;

• o estabelecimento de três formas de revisão dos planos de benefícios (utilização 
dos fundos previdenciais de revisão de plano), a serem observadas sucessivamente, 
quais sejam, a redução parcial de contribuições, a redução integral ou suspen-
são da cobrança de contribuições por, pelo menos, três exercícios e a melhoria 
dos benefícios e/ou reversão de valores de forma parcelada aos participantes, 
assistidos e patrocinadores, devendo, em qualquer que seja a forma de revisão, 
os assistidos serem contemplados no processo.

Certamente a forma de utilização de reserva especial mais polêmica é a que esta-
belece a possibilidade de reversão de valores, inclusive aos patrocinadores. Pelo caráter 
excepcional de tal forma de utilização, a norma cuidou de trazer requisitos adicionais 
prévios à sua aplicação. Vejamos o que diz o artigo 25 da Resolução CGPC n. 26:

Art. 25. A destinação da reserva especial por meio da reversão de valores de for-
ma parcelada aos participantes e assistidos e ao patrocinador está condicionada 
à comprovação do excesso de recursos garantidores no plano de benefícios em 
extinção, mediante: 

I – a cobertura integral do valor presente dos benefícios do plano; e

II – a realização da auditoria prévia de que trata o art. 27.

§ 1o A reversão de valores aos participantes e assistidos e ao patrocinador deverá ser 
previamente submetida à SPC e somente deverá ser iniciada após a aprovação de 
que trata o art. 26.

§ 2o A reversão de valores deverá ser parcelada, iniciando-se pelo valor equivalente 
à devolução da última contribuição recolhida e assim retroativamente, respeitado o 

prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses para a duração do parcelamento e o cum-
primento das obrigações fiscais.

Discute-se se houve excesso da Resolução em sobreposição à Lei Complemen-
tar n. 109 ao se estabelecer tal possibilidade de reversão de valores, o que, pelo caráter 
complementar à constituição da referida Lei, fez com que a matéria fosse objeto de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). A Associação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão (Anapar) ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), 
a ADI n. 4.644, requerendo a decretação de inconstitucionalidade de dispositivos da 
Resolução CGPC n. 26/2008, uma vez que, em seu entendimento, na defesa dos di-
reitos dos participantes, é ilegal a previsão de devolução de valores aos patrocinadores, 
conforme previu a multicitada Resolução CGPC n. 26/2008.

Para a Anapar, devem permanecer vigentes as previsões legais de utilização da reser-
va especial, decorrente de superávit do plano de benefícios, somente para a revisão do 
plano, com a suspensão ou redução de contribuições, alteração de premissas atuariais e 
melhoria de benefícios dos participantes e assistidos, sem previsão de reversão de valores 
aos patrocinadores.

Todavia, a Excelsa Corte Suprema não conheceu da ADI, consequentemente, en-
sejando seu arquivamento, com o fundamento de que a Resolução CGPC n. 26/2008 
não afronta diretamente a Constituição Federal de 1988.

Vale transcrever trechos da decisão do Ministro Relator Celso de Mello no julga-
mento da referida ADI 4.644:

[...]

A controvérsia ora em análise, portanto, conduz a uma só conclusão: quer se trate 
de normas elaboradas “contra legem”, quer se cuide de regras editadas “ultra legem”, a 
situação de contraste a ser examinada reduz-se, no caso, a uma única hipótese, consis-
tente no reconhecimento de que ato de menor hierarquia jurídica teria transgredido 
a normatividade emergente de um estatuto de caráter meramente legal.

[...]

Vê-se, desse modo, que o eventual extravasamento dos limites materiais do diploma 
legislativo em causa (Lei Complementar n. 109/2001), por parte do ato ora ques-
tionado, poderá configurar estado de direta insubordinação aos comandos da lei, matéria 
essa que, em função de sua natureza mesma, acha-se pré-excluída do âmbito temático de 
incidência da fiscalização abstrata de constitucionalidade.

[...]

Sobreveio, posteriormente, Projeto de Decreto Legislativo n. 275/2012, de autoria 
do Senador Paulo Bauer, que visa suspender a eficácia dos artigos 15, 16, 17, 18, 20 e 
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25 da Resolução em estudo, em suas palavras, “em razão de exorbitarem do poder re-
gulamentar e dos limites da delegação legislativa outorgados pelo artigos 3o e 5o da Lei 
Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001”. Destaca o Senador que propôs o Projeto:

O ponto mais polêmico dessa norma é o fato de ela permitir a devolução de par-
te do superávit dos fundos de pensão às patrocinadoras. As entidades de classe 
sempre foram contrárias à devolução de valores, alegando não existir na legislação 
(Leis Complementares n. 108 e 109, de 2001) qualquer previsão neste sentido. 
A lei prevê explicitamente que, se houver superávit, deve ser feita uma reserva de 
contingência de até 25% das reservas do plano e o excedente a este valor deve ser 
contabilizado em uma reserva especial para revisão do plano, ou seja, a revisão das 
contribuições, das premissas atuariais e de benefícios. A Lei somente prevê que, se 
a revisão implicar redução das contribuições, tal redução deverá obedecer à mes-
ma proporção das contribuições de participantes e patrocinadoras. Desse modo, 
a Resolução ultrapassou os limites legais, violando o princípio constitucional da 
legalidade e extrapolou o poder regulamentador que detinha o então Conselho de 
Gestão da Previdência Complementar.

Referido projeto tramita no Senado Federal desde 2012, não tendo sido objeto de 
deliberação definitiva até o momento em que este texto foi elaborado.

Já com relação ao resultado deficitário dos planos de benefícios, a Resolução 
CGPC n. 26/2008 orienta como as EFPCs devem equacionar o déficit nos planos de 
benefícios que administram. Nesta seara, os planos de benefícios, segundo a Resolução 
em estudo, podem ser equacionados com o aumento de contribuições, instituição de 
contribuição adicional, redução do valor dos benefícios a conceder e ainda outras formas 
previstas no regulamento do plano.

Vale frisar que a redução do valor dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo 
cabível, neste caso, a instituição de contribuição extraordinária para a cobertura do 
déficit apurado.

A redação original da Resolução CGPC n. 26 trazia, como regra, o equaciona-
mento imediato dos déficits que surgissem nos planos de benefícios. Como exceções 
ao equacionamento imediato, apresentava a possibilidade de aguardar até o exercício 
subsequente caso se observasse o cumprimento concomitante das seguintes condições, 
descritas na redação original do artigo 28, § 1o da referida Resolução:

I – o déficit seja conjuntural, segundo o parecer atuarial;

II – o valor da insuficiência seja inferior a 10% (dez por cento) do exigível atuarial; e

III – haja estudos que concluam que o fluxo financeiro é suficiente para honrar os 
compromissos do exercício subsequente.

Tal normatização, como já mencionado, foi publicada num momento em que os 
resultados superavitários preponderavam. Notou-se, anos depois, como se verá a seguir, 
que a regulamentação que rege o equacionamento de déficits necessitava ser flexibilizada, 
em observância ao caráter de longo prazo dos planos de previdência complementar, o 
que faz com que situações deficitárias, em determinadas situações, possam ser passíveis 
de reversão natural, sem que haja necessidade de penalizar participantes, assistidos e 
patrocinadores com a instauração de contribuições extraordinárias.

2.3. Modificações da Resolução MPS/CGPC n. 26/2008

Como acontece com muitos normativos pátrios, com a Resolução CGPC n. 26/2008 
não foi diferente: tal Resolução sofreu alterações no decorrer dos anos desde a sua edi-
ção. Essas modificações tiveram o condão de aperfeiçoar a redação original da norma e 
atualizá-la à realidade de cada momento.

Abordar-se-á, a seguir, as modificações que a Resolução CGPC n. 26/2008 sofreu 
desde a sua publicação até o momento da elaboração do presente estudo.

2.3.1. Resolução CNPC n. 10/2012

A primeira alteração surgiu com o advento da Resolução CNPC n. 10, de 19 de de-
zembro de 2012, que alterou o artigo 9o da Resolução CGPC n. 26/2008. A Resolução 
n. 10, do CNPC, dispôs sobre a taxa de juros atuariais, que deveria ser levada em con-
sideração para fins da destinação do superávit, fazendo-a ser reduzida de 5% a.a. para: 
4,75%, em 2013; 4,50%, em 2014; 4,25%, em 2015; 4%, em 2016; 3,75%, em 2017; 
e 3,50%, em 2018, ou seja, um ponto percentual à taxa máxima de juros estabelecida 
pela atualmente revogada Resolução CNPC n. 9/2012.

A alteração teve como embasamento a redução do limite da taxa de juros atuarial 
utilizada para fins da avaliação atuarial anual dos planos de benefícios, em 0,25 pontos 
percentuais por ano até o ano de 2018, conforme decidido pelo próprio Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CNPC). Tal redução se explicava à época 
pela nova política de juros praticada no país, com tendência à redução no longo 
prazo, que logo se reverteu, trazendo incompatibilidades econômicas e estruturais 
ao texto proposto.

Outra significativa alteração ocorrida no artigo 9° da Resolução CGPC n. 26 foi 
a exigência da aplicação da tábua de mortalidade AT2000 suavizada em 10% para 
fins de destinação de superávit, substituindo-se a tábua AT 2000, impingindo maior 
conservadorismo ao cálculo atuarial que se presta a dar início a processo de destinação 
e utilização de superávit.
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2.3.2. Resolução CNPC n. 13/2013

Pouco menos de um ano após a primeira mudança na Resolução CGPC n. 26, em 04 
de novembro de 2013, foi editada a Resolução CNPC n. 13, que alterou o artigo 28 
da Resolução do CGPC em comento.

A nova redação do artigo 28, que entrou em vigor na data da publicação da Reso-
lução CNPC n. 13/2013, trouxe, de início, a necessidade de as EFPCs observarem as 
informações constantes em estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial, 
acerca das causas que ensejaram o déficit técnico no plano de benefícios e, concomi-
tantemente, elaborarem o plano de equacionamento do referido déficit, respeitando os 
prazos contados a partir do encerramento do exercício social que apurou o resultado 
deficitário, sendo tais prazos discriminados nos incisos I e II do antedito artigo.

De mais a mais, a modificação nos §§ 1o e 2o demonstra a obrigação das entidades 
fechadas de previdência complementar formalizarem estudos que concluam que o fluxo 
financeiro do plano de benefícios é suficiente para honrar os compromissos no período 
em que o déficit se mantiver sem ser equacionado, além de o seu Conselho Delibera-
tivo ter que aprovar o plano de equacionamento do déficit, cabendo-lhe ainda buscar, 
quando for o caso, a aprovação do órgão supervisor da patrocinadora.

Não menos importante, a nova redação dada ao artigo 28 da Resolução CGPC n. 26 
é o fato de as EFPCs terem sido compelidas a disponibilizarem aos participantes, assisti-
dos, patrocinadores e órgão fiscalizador o plano de equacionamento de déficit aprovado, 
seguindo o princípio da transparência apregoado na Lei Complementar n. 109.

2.3.3. Resolução CNPC n. 14/2014

Poucos meses depois surgiu a Resolução CNPC n. 14, de 24 de fevereiro de 2014, que 
alterou os artigos 28, 29 e 30 da Resolução CGPC n. 26/2008. A Resolução n. 14, 
do CNPC definiu novas regras para a cobertura dos déficits dos planos de benefícios, 
tendo sido editada com a finalidade de tornar mais clara a regra para o equacionamen-
to do déficit apurado pelas EFPCs, em especial quanto às condições e formas para o 
equacionamento e a proporção contributiva.

Em síntese, a Resolução CNPC n. 14/2014 esclarece que as provisões matemáticas, 
dispostas nos incisos I e II do artigo 28 da Resolução CGPC n. 26, estão relacionadas 
às parcelas dos planos estruturadas sob a forma de benefício definido (BD), indepen-
dentemente da modalidade do plano.

Já a alteração do artigo 29 previu novas regras para a proporção contributiva, uma 
vez que a redação original desse dispositivo tratava superficialmente sobre os montantes 
de cobertura atribuíveis aos participantes, assistidos e patrocinadores.

Acerca das formas do equacionamento do déficit, a alteração do artigo 30 da Reso-
lução CGPC n. 26/2008 passou a estabelecer novas possibilidades de equacionamento 
de déficit, conforme o plano de equacionamento disposto no artigo 28 do mesmo 
diploma legal.

Ainda sobre a Resolução CNPC n. 14/2014, importante registrar que ela acresceu 
à Resolução CGPC n. 26/2008 um novo dispositivo que ampliou o limite de déficit 
técnico acumulado de 10% para 15%, em relação ao qual é essencial compreender que 
a sua aplicabilidade foi exclusiva para o encerramento do exercício de 2013.

2.3.4. Resolução CNPC n. 16/2014

No mesmo ano de 2014, foi editada a Resolução CNPC n. 16/2014, que criou a obri-
gatoriedade do ajuste de precificação a partir das avaliações atuariais para o exercício 
financeiro seguinte, qual seja, o ano de 2015.

O ajuste de precificação é um aliado das EFPCs, tendo em vista que poderá evitar 
a necessidade do equacionamento de um déficit ou mesmo poderá fazer com que o 
resultado ajustado venha a ser superavitário. Porém, do mesmo modo, poderá penali-
zar aquelas entidades que estiverem com os títulos públicos elegíveis para o ajuste com 
rentabilidades reais inferiores à taxa de juros atuarial utilizada no plano, o que lhes 
acarretará ajuste de precificação negativo, somando-se ao déficit porventura existente 
ou reduzindo o montante de superávit a ser destinado.

No fim do ano de 2015, foi editada a Resolução CNPC n. 22, que, nesta obra, e 
por sua importância histórica, merece tratamento individualizado, conforme se verá 
na seção subsequente.

2.4. A Resolução CNPC 22 como um marco nas normas de solvência

Publicada no Diário Oficial da União do dia 03/12/2015, a Resolução CNPC n. 22/2015, 
ao alterar a Resolução CGPC n. 26, estabelece parâmetros diferenciados para destinação 
de superávit e equacionamento de déficit, vinculados à realidade e características de cada 
plano de benefícios. Neste sentido, a individualização dos planos passou a se dar pela 
medição da sua duração do passivo, conceito este normatizado pela Instrução Previc n. 
19, de 04/02/2015, que dispõe:

Art. 2o A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamen-
tos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições normais e extraordinárias 
incidentes sobre esses benefícios, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

As regras vigentes até então previam o mesmo tratamento para todos os planos 
de benefícios, independentemente de seu grau de maturidade. Tal lógica foi contesta-
da quando do debate que culminou na publicação da Resolução n. 22, uma vez que 
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planos que possuem durações do passivo maiores têm maior possibilidade temporal 
de se recuperar de déficits de forma natural, sem o estabelecimento de contribuições 
extraordinárias. Da mesma forma, tais planos possuem também maior possibilidade 
de ter um superávit revertido em déficit, pelo simples fato de estarem expostos a um 
período futuro maior.

Assim, a nova regra buscou pôr em prática as seguintes constatações:

• planos com durações do passivo maiores devem ter menor possibilidade (reserva 
especial) de destinar e utilizar superávit, pois possuem maior chance de ter um 
superávit revertido em déficit, pelo seu maior tempo de exposição;

• planos com durações do passivo menores devem ter maior possibilidade (reserva 
especial) de destinar e utilizar superávit, pois estão mais próximos de sua extinção 
(término do plano), ocasião em que, necessariamente, todo o recurso existente 
no plano deverá ter sido destinado paulatinamente, sob pena de se provocar um 
enriquecimento dos últimos integrantes que restarem no plano;

• planos com durações do passivo maiores devem ter maior liberdade de não 
equacionar déficits que se apresentem como reversíveis, pois possuem mais 
tempo pela frente e que podem possibilitar tal reversão;

• planos com durações do passivo menores devem ter maior rigor e urgência no 
equacionamento de déficits, sob pena de se penalizar de forma muito contun-
dente os últimos integrantes do plano, caso o equacionamento seja postergado 
de forma abusiva; e

• total intolerância ao déficit quando o plano de benefícios atingir uma maturi-
dade alta, na norma definida como sendo a duração do passivo igual a 4 anos.

A partir desses preceitos, estabeleceu-se regra que delimita o déficit que deverá ser, 
obrigatoriamente, equacionado, bem como aquele que poderá ser mantido no resul-
tado atuarial do plano, sem ser passível de equacionamento obrigatório. Tal limite foi 
estabelecido como:

Limite Déficit Técnico Acumulado = [1% x (duração do passivo – 4)] x provisões 
matemáticas

Ou seja, se um plano de benefícios tem uma duração de passivo de 10 anos, o limite 
percentual de déficit, sem a necessidade de equacionamento, corresponde a (10 – 4) x 
1% = 6% das provisões matemáticas estruturadas em benefício definido.

Nesse caso hipotético, se o plano de benefícios possuísse um déficit técnico acu-
mulado de 5% das provisões matemáticas estruturadas em benefício definido, não seria 
necessário o equacionamento naquele momento, pois o percentual estaria abaixo do 
limite de tolerância do plano de 6% das referidas provisões. Já se a duração do passivo 

fosse de 7 anos, então o limite de déficit com o qual o plano poderia se manter seria de 
3% das provisões matemáticas estruturadas em benefício definido, ocasião em que o 
déficit hipotético de 5% das mencionadas provisões deveria ser equacionado, na parcela 
que exceder o limite normativo, ou seja, no mínimo 2% das provisões matemáticas 
estruturadas em benefício definido deveria ser equacionado.

Já com relação ao resultado superavitário, a antiga regra estabelecia que a desti-
nação de superávit estivesse associada à constituição de reserva especial dos planos de 
benefícios, que correspondia ao excedente sobre a reserva de contingência, deveria ser 
de 25% das provisões matemáticas estruturadas em benefício definido, independente-
mente da realidade, características e necessidades econômico-financeiras e atuariais de 
cada plano de benefícios.

O novo normativo alterou o limite da reserva de contingência, que agora está 
vinculado à duração do passivo do plano de benefícios, observado o máximo de 25% 
das provisões matemáticas estruturadas em benefício definido, já previsto na LC n. 
109/2001, e o percentual resultante da seguinte fórmula:

Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] 
x provisões matemáticas

Em termos práticos, para um plano de benefícios com uma duração de passivo de 
10 anos, o limite da reserva de contingência passa a ser de [10% + (1%x10)] = 20% das 
provisões matemáticas estruturadas em benefício definido. Nessa hipótese, se o plano 
de benefícios possuir 18% de superávit, não há constituição de reserva especial, pois o 
valor ainda se encontra abaixo do limite da reserva de contingência de 20%.

Já na mesma hipótese do parágrafo anterior, se a duração do passivo for de 7 anos, 
então o limite da reserva de contingência seria de 17% das provisões matemáticas es-
truturadas em benefício definido, ocasião em que, em havendo um superávit de 18%, 
1% das provisões matemáticas estruturadas em benefício definido deverá ser destinado 
à formação da reserva especial e estará passível de utilização, observadas as demais regras 
que revestem o assunto. Por sua vez, se a duração do passivo for de 19 anos, então a 
aplicação da fórmula resultaria num limite de reserva de contingência de 29%. Porém, 
nesse caso, há se de observar o limite descrito na LC n. 109, de 25%, não podendo tal 
limite ser ultrapassado.

Importante mencionar que, para a aferição do resultado atuarial do plano, pas-
sa-se a levar em consideração não mais o equilíbrio técnico dado pelo confronto das 
provisões matemáticas com o patrimônio de cobertura do plano como registrado nas 
demonstrações contábeis, mas sim o que foi chamado de equilíbrio técnico ajustado, o 
qual considera o ajuste de precificação.
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Conforme Instrução Previc n. 19/2015, define-se o ajuste de precificação como:

Art. 8o O valor do ajuste de precificação, apurado no máximo em periodicidade 
anual, corresponde à diferença entre:

I – o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na 
categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros 
real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial; e

II – o valor contábil desses mesmos títulos.

De maneira simplificada, pode-se dizer que, se um plano de benefícios possui 
uma carteira de títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na 
categoria “títulos mantidos até o vencimento” (marcados da curva) que, em média, 
possui rentabilidade contratada superior à taxa de juros atuarial do plano, esse excesso 
de rentabilidade poderá ser considerado como um ajuste de precificação positivo, para 
fins de aferição do chamado “equilíbrio técnico ajustado”, o qual deverá ser observado 
para fins da verificação dos limites de déficit e superávit prescritos na Resolução.

Vale ressaltar que a carteira de títulos públicos federais, para que seja objeto de ajuste 
de precificação, deverá possuir prazos e montantes de recebimento de principal e juros 
iguais ou inferiores aos prazos e montantes de pagamentos dos benefícios estruturados 
em benefício definido ao qual estão dando cobertura.

Por outro lado, se a carteira de títulos públicos federais com as citadas caracterís-
ticas tiver taxas contratadas inferiores à taxa de juros utilizada na precificação atuarial 
do passivo do plano, então o plano registrará um ajuste de precificação negativo, o que 
agravará o equilíbrio técnico ajustado do plano, cujo montante resultante será adicio-
nado ao déficit contábil para fins de equacionamento, ou provocará uma redução no 
montante de superávit a ser utilizado.

Portanto, para os fins de aferição do nível de solvência, deverá sempre ser conside-
rado o resultado ajustado do plano (equilíbrio técnico ajustado), que é contabilizado no 
Demonstrativo do Ativo Líquido (DAL), e que pode ser diferente do valor que consta 
das demonstrações contábeis do plano. Embora tal diferenciação possa causar alguma 
dificuldade de entendimento, trata-se de um regramento inteligente, pois antecipa re-
sultados (positivos ou negativos) que já estão contratados por meio de títulos públicos 
pós-fixados, atrelados à inflação, e que serão levados até o seu vencimento. Importante 
destacar que esses títulos devem estar sendo utilizados para proteger (hedge) uma parcela do 
plano estruturada em benefício definido ou que tenha seu valor calculado atuarialmente.

Ressalta-se que a exceção que se observa à regra do parágrafo anterior, que dispõe sobre 
a utilização do equilíbrio técnico ajustado para fins de aferição das regras de solvência, 

diz respeito à utilização de superávit. Por uma questão prudencial, a Resolução previu 
que, em caso de destinação de superávit, o ajuste de precificação só será considerado 
se for negativo. Ou seja, para fins de processo de destinação e utilização de superávit, 
deve-se adotar o menor dentre os dois resultados: o equilíbrio técnico (registrado em 
balancete) e o equilíbrio técnico ajustado (registrado no DAL).

Voltando a falar especificamente sobre déficit, a Resolução CNPC n. 22/2015 prevê 
o ajuste quanto ao prazo máximo de equacionamento do déficit, que passou a ser igual 
a 1,5 vezes a duração do passivo do plano de benefícios, também em observância à má-
xima de que planos com duração do passivo maiores devem ter maior flexibilidade para 
o equacionamento de déficits, pois possuem maior capacidade de recuperação natural 
de tal situação. Entretanto, convém salientar que o prazo máximo somente poderá ser 
utilizado caso seja constatada, por meio de fluxo atuarial, a liquidez necessária para o 
plano de benefícios.

Distinta medida bem acertada com a edição da Resolução em comento é a previsão 
de que as contribuições extraordinárias previstas em um equacionamento de déficit 
devem ser decrescentes ou lineares, com o fito de evitar que as EFPCs façam planos de 
equacionamento com alíquotas reduzidas no começo e elevadas ao final do prazo, com-
prometendo a capacidade de pagamento dos patrocinadores, participantes e assistidos.

Relativamente à destinação de superávit, por sua vez, a Resolução andou bem ao 
estabelecer que os planos não necessitam, obrigatoriamente, utilizar as hipóteses atuariais 
mínimas previstas na legislação para estarem aptos a realizar processos de destinação 
e utilização. Deve-se privilegiar sempre as hipóteses mais aderentes e convergentes ao 
plano quando da precificação de seu passivo, ficando a observância do limite prudencial 
da norma restrita à comprovação de que, caso o plano adote hipóteses diversas daquelas, 
não poderá destinar a parcela do superávit que corresponde à diferença entre as provi-
sões do plano calculadas com as hipóteses vigentes e aquelas apuradas com as hipóteses 
mínimas legais, mantendo-se tal diferença, somente se negativa, em equilíbrio técnico, 
sendo vedada sua destinação aos fundos de revisão do plano.

Este recente arcabouço normativo certamente possibilitará às EFPCs novas alter-
nativas para a gestão dos planos de benefícios, concentrando em estratégias de longo 
prazo, inclusive políticas de investimentos e, com isso, fomentando o regime de previ-
dência privada.

3. DADOS HISTÓRICOS E PRESENTES DO SEGMENTO

A indústria brasileira de fundos de pensão, que ocupa atualmente o oitavo lugar entre 
as maiores do mundo segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvol-
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vimento Econômico (OCDE), tem passado por transformações consideráveis nos últi-
mos anos. Conturbações no cenário econômico, questões demográficas e tecnológicas, 
além de alterações na legislação aplicável à previdência complementar, são fatores que 
impulsionaram essas mudanças, desencadeando um amadurecimento recente no que 
tange à precificação dos ativos patrimoniais e passivo atuarial, assim como na avaliação 
da solvência dos planos de benefício.

O reflexo das alterações mencionadas é evidenciado na oscilação do equilíbrio 
técnico dos planos de previdência, que tem demonstrado um comportamento diferente 
daquele predominante há uma década, com déficits mais frequentes, conforme se pode 
verificar na Figura 1.

Pela figura, é possível apontar uma inversão na proporção de déficits e superávits 
nas EFPCs, se comparados os índices de 2006 e 2015. O cenário é mais alarmante nos 
últimos três anos, período que coincide com a recessão econômica em nosso país. 

O relatório Pension Markets in Focus (2015), da OCDE, classificou o desempenho 
dos investimentos de 60 países no exercício de 2014, em termos reais, apontando a 
performance do Brasil como a 53ª do ranking durante o período avaliado, aquém de 
economias em desenvolvimento como Índia, Chile e Egito.

Além dos fatores macroeconômicos atrelados à inflação e às taxas de retorno dos 
investimentos dos fundos de pensão já mencionados, um fator importante para a apuração 
dos resultados demonstrados é o impacto das demais premissas atuariais, como a rotati-
vidade, o crescimento real dos salários e, em maior escala, a mortalidade/sobrevivência.

Tabela 1 Pension Funds’ Real net Rate of Return on Investment in Selected OECD and non-OECD  
 Countries, Dec 2013 – Dec 2014 (alterado pelo autor)

Country
Retorno líquido dos investimentos 

entre Dez./2013 – Dez./2014
RANKING

india 19,09 1

denmark 16,72 2

Pakistan 15,29 3

netherlands 15,08 4

Croatia 11,13 5

Belgium 10,70 6

dominican republic 10,28 7

Hungary 9,59 8

Serbia 8,82 9

Australia (1) 8,33 10

Luxembourg 8,32 11

Chile 8,06 12

Spain 7,96 13

romania 7,81 14

Canada 7,81 15

... ... ...

egypt (2) 2,23 51

Czech republic 1,25 52

Brazil 0,54 53

Malta 0,25 54

Gibraltar 0,08 55

Malawi 0,08 56

Armenia - 1,69 57

nigeria - 1,70 58

Hong Kong (China) (3) - 3,19 59

russian Federation - 7,42 60

 

Figura 1 Evolução do Superávit e Déficit das EFPCs

Fonte: Abrapp (2015).
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O envelhecimento da população tem se acentuado nos últimos anos, pesando na 
conta das obrigações dos planos de benefícios. Tendo em vista os avanços medicinais 
e tecnológicos, espera-se que o aumento da longevidade continue nos próximos anos, 
assumindo-se, a título de informação, que o ganho de longevidade padrão tem sido de 
2 meses a mais por ano, conforme dados da OCDE (2014).

Sendo assim, cabe destacar que o equilíbrio atuarial e o nível de solvência dos 
planos de benefícios administrados por EFPC são influenciados por diversas variáveis, 
dentre aspectos biométricos, demográficos e financeiros. A diferença entre os valores 
projetados e o que é efetivamente realizado produz sobras (superávit) ou faltas de recurso 
(déficit). Tais variações são toleradas até determinados níveis, conforme previsões legais 
para tal, podendo, de acordo com o caso, resultar em aumento ou diminuição do valor 
das contribuições e dos benefícios a serem realizados.

Cabe ressaltar que foi realizado um estudo em parceria entre a Abrapp e a Gama 
Consultores Associados, com dados de 740 planos brasileiros de EFPCs de todas as 
modalidades – contribuição definida, benefício definido e contribuição variável – en-
tre 2009 e 2013 (cujos dados foram posteriormente atualizados até dezembro/2014), 
abrangendo então 95% do total de ativos e 79% do total de planos do sistema.

O estudo demonstrou que o nível de déficit e solvência dos planos previdenciais 
piorou ao longo do período considerado. Com ativos menores e passivos maiores, a 
solvência dos planos diminui a cada ano.

Para a apuração dos níveis de solvência, foram adotadas três metodologias diferentes. 
As formulações utilizadas estão demonstradas a seguir:

Após a eliminação dos outliers, obteve-se os seguintes níveis de solvência, confir-
mando o seu decréscimo ao longo dos anos avaliados:

Figura 2 Metodologias de Cálculo de Solvência para Estudo dos Índices de Solvência no Brasil

1 – Solvência “seca”

Superávit – Déficit Acumulado

Provisões Matemáticas Totais
+ 1

2 – Solvência “gerencial”

Superávit – Déficit Total

Benefícios Concedidos + Benefícios a Conceder
+ 1

3 – Solvência “ampla”

Superávit – Déficit Total

BC + BaC + Fundos Previdenciais
+ 1

Fonte: Gama e Abrapp (2015).

Figura 3 Índice de Solvência nos Planos Administrados por EFPC no Brasil sem Outlier (e sem 
ajuste de precificação)

Fonte: Gama e Abrapp (2015).

Apesar dos níveis decrescentes de solvência para os planos brasileiros nas três me-
todologias utilizadas, vê-se que o Brasil possui um nível médio de solvência superior 
ao de alguns países desenvolvidos em 2014, como os Estados Unidos (79%)1, Canadá 
(91%)2 e Reino Unido (85%)3. Convém destacar que há variações nas metodologias 
de contabilização e apuração de solvência entre os países, o que não torna os dados 
diretamente comparáveis.

Os resultados apurados demonstram que o sistema vive um momento crítico, em 
que é preciso criar mecanismos para proteger as entidades. A busca pela preservação do 
patrimônio das EFPCs, bem como pela manutenção dos direitos dos participantes e 
assistidos a fazerem jus aos benefícios contratados, trouxe à tona a necessidade de um 
zelo maior a ser dado à avaliação dos ativos e dos passivos atuariais. A normatização que 
rege o tema tem sido objeto de intensos estudos seguidos de debates, com o objetivo 
de aprimorá-la e adequá-la à realidade do tempo em que vivemos, e certamente novos 
aprimoramentos virão a se somar ao aparato normativo disponível atualmente.

1  Mercer LLC (2015).

2  Aon Hewitt (2015).

3  Pensions & Investments (2015).
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Neste momento, com as novas regras de solvência recentemente aprovadas, o tra-
tamento dado à temática do déficit e superávit está mais alinhado com os avanços na 
precificação observados em 2014. Tais mudanças favorecem a visão estratégica para que 
as EFPCs trabalhem estrategicamente no longo prazo.

4. CONCLUSÃO

Desde o primeiro marco regulatório das EFPCs, a solvência dos planos de benefícios tem 
sido objeto de debates. Inicialmente, a Lei n. 6.435/1977 previu que superávits deveriam 
ser alocados em reserva especial até o limite de 25% das reservas matemáticas, sendo 
que a parcela que ultrapassasse este montante deveria ser empregada para a melhoria dos 
benefícios do plano. No que tange aos déficits, os planos poderiam manter insuficiência 
patrimonial de até 30%, desde que o patrocinador detivesse recursos disponíveis para 
suprir tal insuficiência a qualquer momento.

Em atendimento ao comando constitucional estabelecido pela Emenda n. 20, de 
1998, as Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001 foram editadas. Acerca das 
normas de solvência, esta última manteve o limite de 25% para a reserva de contingên-
cia, mas rechaçou qualquer possibilidade de o plano ser mantido em situação deficitária 
sob o pretexto de o patrocinador possuir recursos patrimoniais disponíveis para honrar 
com tal insuficiência, em observância à independência da figura da entidade fechada 
de previdência complementar em relação aos seus patrocinadores.

Além disso, a Lei Complementar n. 109 instituiu bases que ampararam a publicação 
de normatização infralegal que, por sua vez, detalhou as regras a serem observadas em 
caso de déficits ou superávits de planos de benefícios de EFPC. A norma infralegal que 
estatui tais regras é a Resolução CGPC n. 26/2008, que passou por diversos aprimora-
mentos ao longo dos anos, até porque foi publicada em um cenário em que preponderava 
a situação superavitária nos maiores planos de benefícios brasileiros, cenário este que 
veio a se alterar com o passar dos anos, emergindo a necessidade de melhor debater as 
regras aplicáveis em caso de déficits.

Dentre os citados aprimoramentos, merece especial destaque a Resolução CNPC 
n. 22/2015, que alterou dispositivos da Resolução CGPC n. 26/2008. A partir dessa 
reforma na norma de solvência, os planos de benefícios passaram a ser tratados de for-
ma particularizada, observando-se, a partir da duração do passivo de cada um, qual o 
tratamento a ser dado ao superávit ou ao déficit.

O racional empregado pela nova norma é o do tratamento diferenciado aos pla-
nos de benefícios, na medida de suas diferenças, ou seja, aplicando-se o princípio da 
equidade. Assim, a regra estabelece critérios técnicos e prudenciais diferenciados para 

cada realidade de cada plano, tratando planos mais maduros (com duração do passivo 
menores) de forma diferenciada daqueles mais jovens (com duração do passivo maiores). 
Simplificadamente, aqueles possuem maior urgência na distribuição de superávit, assim 
como no equacionamento de déficit, enquanto que estes, por terem um maior período 
a decorrer, devem ser mais cautelosos ao distribuir superávits, assim como podem se 
manter em situação deficitária em maiores níveis, sem necessidade de equacionamento.

Passados 15 anos da publicação da Lei Complementar n. 109, que estabeleceu o 
novo marco regulatório do segmento das EFPCs e também inaugurou um novo capítulo 
das regras de solvência, o Brasil pode comemorar o fato de ter uma regra de vanguarda 
em nível mundial, que observa critérios técnicos e que visa contribuir para a sustentabi-
lidade do sistema de previdência complementar fechado, ao qual desejamos vida longa!
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OS TIPOS DE PLANOS 
DE BENEFÍCIOS:  
UMA TRILOGIA EM DISCUSSÃO

“Plano de contribuição definida não é plano de previdência.” Ironicamente, 
esse sofisma provocou, na década de 1980, o adiamento da implantação de muitos 
planos privados e a frustração de milhares de empregados que se aposentaram durante 
o período em que esse ilogismo era invocado pelas autoridades brasileiras para indeferir 
a aprovação de qualquer abordagem inovadora, ainda que não vedada pela legislação 
em vigor. Assim, muitos ficaram sem plano de previdência nem plano de poupança.

Esse é um dos exemplos em que o excesso de zelo e a presunção de que os órgãos 
reguladores ou fiscalizadores dominam o conhecimento sobre o que é melhor para os 
participantes dos fundos de pensão podem resultar no efeito indesejável de sua desproteção.

E por que empresas insistiam na abordagem de contribuição definida (CD) ao 
tentar desenhar o plano de aposentadoria de seus empregados? Eram empresas mul-
tinacionais, majoritariamente de origem norte-americana, cujas matrizes viviam na 
década de 1980 o rescaldo da crise do petróleo, da escalada inflacionária nos EUA 
e da imposição obrigatória de reajuste das aposentadorias e seus efeitos negativos 
no equilíbrio dos planos de benefício definido (BD) então existentes – sem falar no 
desejo de não contaminar o balanço das patrocinadoras com o reconhecimento dos 
passivos de seus planos de aposentadoria.

Eram empresas que traziam de sua experiência estrangeira o entusiasmo do reco-
nhecimento da importância dos planos de aposentadoria na gestão de recursos humanos, 
considerados como ferramenta valiosa no recrutamento de mão de obra especializada 
e nos movimentos de renovação de seus quadros.

Os modelos BD disponíveis no Brasil apresentavam um risco ainda maior do que 
as práticas observadas nas matrizes dessas multinacionais: eram modelos inspirados 
nos planos das estatais que asseguravam a diferença entre 100% do salário final de 
carreira e o benefício do INSS. Havia planos que, além de complementar integral-
mente o salário, ofereciam um valor adicional vitalício para compensar a perda do 
abono de aposentadoria que o segurado do INSS perdia ao se aposentar. Além disso, 
o reajuste em alguns planos assegurava a equiparação permanente das aposentadorias 
com os salários de ativos.
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Mesmo os menos versados na ciência atuarial conseguiam antever a insolvência 
dos tradicionais planos de benefício definido (BD) existentes no Brasil e as dificuldades 
potenciais que eles poderiam trazer a suas patrocinadoras.

Surgiram então desenhos de planos com metas menos ambiciosas de benefício 
(setenta ou sessenta por cento do salário final), reajustes desvinculados dos salários e 
fórmulas de cálculo de benefício desatreladas do benefício do INSS.

Mesmo mitigando alguns riscos, muitas empresas hesitavam em abraçar o modelo 
BD, receosas com as incertezas dos resultados dos investimentos necessários ao finan-
ciamento dos benefícios prometidos.

Após diversos esclarecimentos do mercado, a então denominada Secretaria de 
Previdência Complementar passou a aceitar modelos mistos, que combinavam as ca-
racterísticas dos modelos BD e CD.

Esse hibridismo se manifestava de diversas formas:

• em alguns casos, através da combinação de um esquema BD, não contributivo, 
com meta referencial de 40% do salário e de um plano superposto de caracte-
rísticas assemelhadas com as dos planos CD, financiado pelos participantes e 
patrocinadoras, que poderia chegar em um benefício adicional de aproxima-
damente 20% do salário, dependendo da evolução salarial e do desempenho 
dos investimentos;

• em outros casos, por meio de planos equivocadamente chamados CD, à medida 
que se transfiguravam em plano BD na fase de pagamento de benefício.

O leitor deve ter notado o nosso cuidado em ressalvar que os planos inicialmente 
chamados de CD não tinham características genuínas desse tipo de plano. Isso se deve 
à sua arquitetura, que incorporava alguns conceitos de planos BD, tais como a garantia 
de um benefício mínimo vinculado a um percentual do salário e a obrigatoriedade de 
oferecer a renda vitalícia entre as alternativas de conversão do saldo de conta em bene-
fício de aposentadoria.

Nota-se, na história dos planos de previdência complementar no Brasil, que após 
o advento dos planos BD surgiram primeiro os planos mistos e somente depois os 
planos genuinamente CD. Foi, sem dúvida, uma evolução cronológica tão surpreen-
dente quanto a descoberta de que o sanduíche misto teria surgido antes do sanduíche 
de queijo puro!

A criação dos planos CD – sem um toque BD – resistia sob a crença então subsis-
tente no Ministério da Previdência de que um plano de previdência apenas se legitimava 
quando assumia riscos e a inevitabilidade do déficit seria um corolário natural.

A possível extensão da longevidade não era o principal fantasma que assombrava 
os defensores dos planos de riscos mitigados. O risco mais temido era de que a rentabi-
lidade dos investimentos pudesse se mostrar insuficiente para garantir os reajustes dos 
benefícios estruturados na forma convencional de rendas vitalícias indexadas.

Na busca da imunização contra os riscos dos investimentos, foi aprovada pelas 
autoridades competentes a proposta de que o reajuste dos benefícios estruturados na 
abordagem mista fosse calculado levando-se em conta, entre outros fatores, o desvio 
entre a rentabilidade efetiva e a presumida. Em termos práticos, os benefícios seriam 
reajustados acima da inflação quando o desempenho dos investimentos superasse o 
planejado e estes seriam ajustados abaixo da inflação quando ocorresse o oposto.

Esse avanço imprimiu uma dinâmica positiva no desenvolvimento de novos planos 
de aposentadoria e em readequação e mudanças dos planos então existentes.

Um impulso adicional ocorreu quando os planos CD puros passaram a ser apro-
vados e a própria Lei Complementar n. 109 em 2001 passou a prever explicitamente 
a existência dos planos BD, CD e contribuição variável (CV), sendo esta a nova deno-
minação dos planos mistos.

Somente em 2005, uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Com-
plementar determinou os critérios a serem observados na identificação da modalidade 
dos planos de benefício de caráter previdenciário, com o olhar dirigido unicamente 
para o benefício programado, fazendo-se tabula rasa dos demais benefícios do plano:

• se o benefício programado tiver o seu valor ou nível previamente estabelecido e o 
seu custeio for determinado atuarialmente de forma a assegurar a sua concessão 
e manutenção, o plano é considerado BD;

• se o benefício programado tiver o seu valor permanentemente ajustado ao sal-
do de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção 
dos benefícios, o plano é classificado como CD, mesmo que outros benefícios 
componentes do plano tenham característica diversa;

• se o benefício programado apresentar uma conjugação das características das 
modalidades BD e CD, o plano é considerado CV.

O plano CV tem-se mostrado como uma excelente alternativa de compartilhamen-
to de riscos entre participantes e patrocinadoras, quando o risco patronal do benefício 
programado se concentra na fase de pagamento do benefício. Mesmo esse risco, em 
alguns planos, é reduzido por meio de um mecanismo que faz transferir as incertezas 
dos investimentos para os aposentados na forma de reajustes determinados em função 
do desvio positivo ou negativo da rentabilidade em relação ao retorno esperado.
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Infelizmente, a Previc parece desconsiderar essa evolução histórica ao recuperar, 
de certa forma, o preconceito original contra os planos de desenho não tradicional. Se-
gundo o entendimento daquele órgão, planos CV deveriam ter natureza CD na fase de 
acumulação e exclusivamente BD na fase de pagamento do benefício. Nesse pressuposto, 
a Previc defende que o reajuste dos benefícios programados dos planos CV tenha como 
base os índices inflacionários, independentemente do desempenho dos investimentos.

Em nenhum lugar da legislação encontramos que a conjugação das características 
das modalidades BD e CD não possa fluir ao longo tanto da fase de acumulação quan-
to da fase de pagamento do benefício. O entendimento de que, em um plano CV, as 
características CD possam estar presentes apenas na fase de pré-aposentadoria parece 
carecer de respaldo da norma legal e não decorrer de qualquer impedimento de ordem 
técnico-atuarial.

Como resultado desse surpreendente posicionamento da Previc, planos que vi-
nham sendo geridos e mantidos há mais de 20 anos estão sendo obrigados a violentar 
os princípios que regeram a sua concepção original e optar pela dicotomia BD puro ou 
CD puro na fase de pagamento de benefícios.

A forma escolhida para reajuste de benefícios pertence à modelagem do plano e 
não deve sofrer restrições da Previc quando não há qualquer ofensa à norma legal ou 
aos princípios de equilíbrio financeiro do plano.

Essa injustificada reviravolta nas interpretações oficiais sobre as características dos 
planos CV causam insegurança jurídica e criam problemas para o fomento da previdência 
complementar, cujo desenvolvimento, segundo nosso ponto de vista, será inversamente 
proporcional à intensidade de intervenção governamental em áreas que sejam afeitas à 
política de recursos humanos e à gestão de riscos das patrocinadoras. 



A TRANSFERÊNCIA DE 
RISCOS DOS PLANOS 
DE BENEFÍCIOS DAS ENTIDADES 

FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR

No âmbito do regime de previdência complementar brasileiro, especialmente 
em relação àquele operado pelas entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPCs ou fundos de pensão), começou a tomar corpo a discussão da temática da 
transferência ou compartilhamento dos riscos envolvidos na execução de seus planos 
de benefícios previdenciários.

Os primeiros passos nessa caminhada foram dados por ocasião do debate acerca 
dos mecanismos legais de compartilhamento de risco constantes da Lei Complementar 
n. 109, de 2001, que, de forma bastante tímida, trouxe a previsão de contratação de 
resseguro e de criação de um fundo de solvência, este último apenas para as entidades 
fechadas de previdência complementar e dependente de iniciativa legislativa.

No âmbito infralegal, a primeira iniciativa de aproximação entre o mercado de 
previdência complementar operado pelas EFPCs e o mercado segurador surgiu com a 
edição da Resolução n. 10, de 30 de março de 2004, pelo então Conselho de Gestão 
da Previdência Complementar (CGPC)1, órgão regulador das entidades fechadas de 
previdência complementar.

Naquela oportunidade, foi facultada aos fundos de pensão a contratação de “...
seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefí-
cio devido em razão de invalidez ou morte de participantes ou assistidos dos planos de 
benefícios que operam...”, excluindo-se expressamente a possibilidade de tal contratação 
em relação aos participantes e assistidos de planos de benefício definido e aos assistidos 
de planos de contribuição variável2.

1 Depois substituído pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

2  A Resolução CGPC n. 16, de 22 de novembro de 2005, assim conceitua as diferentes modalidades de planos de benefícios 
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar:

“Art. 2o Entende-se por plano de benefício de caráter previdenciário na modalidade de benefício definido aquele cujos benefícios 
programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar 
sua concessão e manutenção.

Art. 3o Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de contribuição definida aquele cujos bene-
fícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na 
fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.

 Art. 4o Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de contribuição variável aquele cujos bene-
fícios programados apresentem a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.”
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A disciplina daquele tipo de cobertura securitária, no âmbito das sociedades segu-
radoras e entidades abertas de previdência complementar, deu-se por meio da Resolu-
ção n. 119, de 22 de dezembro de 2004, editada pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP).

A gênese da iniciativa guarda relação com um movimento generalizado de aversão 
aos riscos atuariais e ao alto custo, ambos identificados em planos de benefício definido. 
Esse fenômeno que justificou, a partir da década de 1990, um expressivo movimento 
de migração para planos de contribuição definida, supostamente mais condizentes com 
uma nova realidade econômica, marcada por um acirramento da concorrência empre-
sarial, sob os efeitos da globalização de mercados, que forçava a redução de custos de 
produção de bens e serviços, somada às profundas alterações nas relações de trabalho, 
com maior utilização de tecnologia e maior rotatividade de mão de obra.

Este fenômeno também fez surgir a necessidade de se apresentar uma resposta à 
limitação da cobertura previdenciária oferecida por planos de contribuição definida, 
em especial quanto àqueles considerados “puros”, que em razão das coberturas e mo-
dalidades de renda oferecidas (como, por exemplo, renda por prazo certo, em número 
de cotas, em percentual do saldo de conta, etc.) – isto é, por não oferecerem a garantia 
de uma renda vitalícia em razão da morte, invalidez ou sobrevivência do participante –, 
apresentam maior risco de descobertura, seja pela formação insuficiente do saldo de 
conta no início da fase de acumulação (especialmente para as coberturas de morte e 
invalidez), seja pelo seu esgotamento no período de pagamento contratado (caso haja 
a sobrevivência do assistido após tal período).

A edição da norma pelo órgão regulador dos fundos de pensão se deu em um 
contexto de estímulo ao desenvolvimento da previdência associativa, segmento da 
previdência complementar fechada cujo acesso foi franqueado aos associados ou mem-
bros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas 
instituidores, que em razão de limitação legal (art. 31, § 2º, da Lei Complementar 
109/2001) têm acesso tão somente aos planos de benefícios da modalidade de con-
tribuição definida.

Não fosse a possibilidade de contratação das coberturas securitárias para os 
eventos de morte e invalidez em planos de contribuição definida, sobretudo no 
âmbito da previdência associativa, haveria um grande risco de que seus participantes 
tivessem sua proteção previdenciária restringida a um mecanismo de acumulação 
financeira individual. 

A iniciativa do órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar – 
o então Conselho de Gestão da Previdência Complementar  (CGPC) –, posteriormente 

corroborada pelo órgão de regulação das seguradoras – Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) –, além de servir para ampliar a proteção previdenciária oferecida por 
planos estruturados na modalidade de contribuição definida, veio permitir a formação 
de uma parceria estratégica entre os fundos de pensão e as sociedades seguradoras para 
a colocação de planos de previdência complementar e de seguros para os eventos de 
morte e invalidez. 

Tal parceria, em diferentes escalas, permitiu o compartilhamento de know-how, 
sistemas informatizados, equipes de venda, equipes de consultoria, etc., representando 
ganhos econômicos para todos os envolvidos, inclusive para os participantes do plano 
de benefícios, que passaram a ter acesso àquelas coberturas a um custo menor do que 
experimentariam se as buscassem individualmente.

Não obstante o surgimento dos planos constituídos na modalidade de contribuição 
variável – em que os riscos atuariais relacionados com a concessão de uma renda vitalícia 
estão, em regra, adstritos ao risco de longevidade e financeiro (atendimento da taxa de 
juros utilizada na projeção atuarial) –, ainda assim persiste, em praticamente todas as 
áreas da atividade econômica, uma tendência de repúdio aos riscos – mais presentes 
em algumas modelagens de planos de benefícios – que não estejam associados com o 
“negócio” do patrocinador, tais como os riscos de invalidez, morte ou sobrevivência de 
seus empregados ou ex-empregados.

Instaurou-se, então, um aparente antagonismo entre a aversão ao risco e a garantia 
de uma proteção previdenciária adequada. O mutualismo antes adotado pelos planos 
de benefícios, enquanto mecanismo de dispersão de riscos e redução de custos, cedeu 
lugar à acumulação individual. Nesta nova lógica, a garantia de renda vitalícia foi subs-
tituída, em grande medida, pela renda por prazo certo ou vinculada ao saldo de conta 
do participante, esquemas que não oferecem a melhor resposta ao desafio da contínua 
progressão da longevidade da população mundial.

Os avanços da medicina, a evolução dos cuidados com a saúde e a melhora das 
condições sanitárias, dentre outros fatores, têm levado ao incessante crescimento da 
expectativa de vida das pessoas. Se tal circunstância é, do ponto de vista social, muito 
positiva, não há dúvida de que ela, sob o enfoque previdenciário, traz complexos desa-
fios. O mais importante deles: como assegurar uma cobertura previdenciária adequada, 
com um risco previsível e um custo aceitável?

É nesse contexto que a discussão do compartilhamento ou da transferência de 
riscos ganhou uma nova dimensão, revelando uma importante oportunidade de 
maior desenvolvimento da sinergia entre o regime de previdência complementar e 
o mercado segurador. 
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A maior aproximação entre os agentes desses segmentos tem por pressuposto a 
percepção de que o compartilhamento de riscos constitui um importante instrumen-
to de proteção da poupança previdenciária, posto que além de permitir a redução da 
exposição a diversos tipos de riscos, tratando-os de forma mais eficiente e segura, pode 
propiciar o barateamento dos custos relacionados a algumas coberturas.

A transferência ou o compartilhamento de alguns tipos de risco poderá contribuir, 
de forma ainda mais relevante, para a viabilização de programas previdenciários com 
coberturas mais amplas, tais como a oferta de garantia de renda vitalícia e a proteção 
contra eventos não programados, mesmo para pequenos e médios fundos de pensão ou, 
ainda, para patrocinadores de médio porte (mais avessos aos riscos do oferecimento de 
uma proteção previdenciária). Isso pode vir a ser um poderoso instrumento de fomento 
do regime de previdência complementar, agregando maior previsibilidade quanto aos 
riscos envolvidos e, também, quanto aos seus encargos.

Coerente com a moderna orientação quanto à gestão eficiente de todos os riscos 
que possam comprometer o atendimento dos objetivos de uma entidade fechada de pre-
vidência complementar3, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 
ampliou significativamente a abrangência das coberturas securitárias de que um plano 
de previdência complementar pode se valer.

Por meio da Resolução CNPC n. 17, de 30 de março de 2015, além das coberturas 
para os eventos de invalidez de participante ou morte de participante ou assistido, já 
contempladas pela Resolução CGPC n. 10/2004 (então revogada), admitiu-se a contra-
tação de seguro para a cobertura total ou parcial dos riscos decorrentes da sobrevivência 
do assistido e dos desvios de hipóteses biométricas.

Pela nova norma editada, deixou de existir a limitação de contratação em razão da 
modalidade do plano de benefícios, o que permitiu que planos de benefícios estrutu-
rados na modalidade de benefício definido e de contribuição variável também possam 
se beneficiar daquela faculdade.

Foram mantidas as exigências de que a contratação de seguro tenha previsão no 
regulamento do plano de benefícios e de que o seu detalhamento conste da respectiva 
nota técnica atuarial.

Também as vedações presentes na norma anterior foram mantidas na norma su-
cessora, razão pela qual permaneceram vedados: o pagamento de valores diretamente 
a participante ou assistido; a transferência de participante ou assistido, ressalvado o 

3  Conforme orienta o artigo 12 da Resolução CGPC n. 13, de 1o de outubro de 2014.

disposto no § 2º do artigo 33 da Lei Complementar n. 109, de 20014; e a transferência 
de reserva garantidora para o ente contratado.

Em razão da edição daquela nova norma, intensificaram-se os debates acerca 
dos produtos que poderiam oferecer as coberturas ali previstas, escrutinando-se os 
instrumentos de transferência de riscos mais comuns, valendo-se também da ex-
periência internacional. Assim, surgiram estudos e propostas de desenvolvimento 
de swaps de longevidade, mercado de anuidades, seguros com limitação de perda 
(stop loss), etc. 

Em razão de tais debates, apresentamos a seguir, de forma propositalmente 
simplificada, as principais características dessas diferentes modalidades de cobertura 
securitária:

• Swap de longevidade – cobre os desvios de longevidade apurados entre uma 
estimativa previamente determinada (em princípio, medida pela tábua biomé-
trica utilizada pelo plano previdenciário) e a real longevidade experimentada 
pelo participante. Há o pagamento de uma taxa de swap, que corresponde ao 
prêmio do seguro. Uma crítica que se faz a tal modalidade diz respeito ao fato 
de que a cobertura alcança apenas os desvios apurados no período contratado, 
não suportando o custo de atualização da tábua biométrica, cujo impacto alcança 
todas as reservas matemáticas do plano de benefícios.

• Stop loss – mecanismo pelo qual há a determinação de um limite para a oneração 
(perda) do plano de benefícios, que uma vez ultrapassado impõe à sociedade 
seguradora a responsabilidade pelo montante que excedeu o limite. Tal cobertura 
estará associada aos eventos de invalidez, morte ou sobrevivência experimentados 
em um determinado período de cobertura.

• Anuidades – mecanismo pelo qual o indivíduo acorda fazer um aporte de re-
cursos que será utilizado para a aquisição de um fluxo futuro de renda. Podem 
ser imediatas (início da fruição da renda na data da aquisição da anuidade) 
ou diferidas (adquirida antecipadamente a anuidade para fruição futura). Um 
exemplo de acumulação voltada para a contratação de anuidade imediata é 
aquela que se dá por meio dos Fundos de Aposentadoria Programada Indi-

4  LC 109, art. 33, § 2o: “para os assistidos de planos de benefícios na modalidade de contribuição definida que mantive-
ram esta característica durante a fase de percepção de renda programada, o órgão regulador e fiscalizador poderá, em caráter 
excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou 
companhia seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano 
de renda vitalícia, observadas as normas aplicáveis”.
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vidual (FAPI), previstos pela Lei n. 9.477, de 24 de julho de 1997. Outro 
exemplo decorre do disposto no § 2o do artigo 33 da Lei Complementar n. 
109, de 20015. Já na anuidade diferida (ou “renda vitalícia diferida”) a fruição 
da renda diferida somente ocorrerá na hipótese de sobrevivência do assistido 
após o esgotamento da renda complementar oferecida pelo plano de benefí-
cios, podendo ser paga por ocasião da concessão do benefício complementar, 
mediante dedução do valor do prêmio devido à seguradora, ou durante a fase 
de acumulação (sistemática menos usual).

• Benefícios de morte e invalidez – modelagem em funcionamento desde a 
edição da Resolução CGPC n. 10, de 2004, utilizada especialmente em planos 
de contribuição definida (sobretudo no âmbito da previdência associativa). A 
transferência do risco associado aos eventos de morte ou invalidez para a so-
ciedade seguradora pode se dar de forma total ou parcial. Ocorrendo o evento, 
a indenização é paga diretamente ao fundo de pensão, que a utilizará para o 
pagamento do benefício previsto no regulamento do plano de benefícios que 
administra.

À exceção do “swap de longevidade”, as demais espécies de cobertura securitária 
aqui citadas constituem opções interessantes, especialmente para planos de benefícios 
de pequeno e médio porte, que não têm uma quantidade de participantes suficiente 
para a dispersão dos riscos atuariais de forma própria (interna).

Isso ocorre porque, em tais planos de benefícios (pequenos e médios), a previsão de 
cobertura previdenciária aos eventos de morte, invalidez e sobrevivência pode representar 
um desafio em termos de dispersão de riscos, já que, pela baixa população abrangida, 
a ocorrência de um volume de tais eventos em quantidade superior à projetada, ou 
envolvendo um contingente de participantes com maiores rendimentos, poderá com-
prometer seu equilíbrio econômico-financeiro.

Outra será a percepção quando se tratar de plano de benefícios de grande porte, 
estruturado na modalidade de benefício definido ou de contribuição variável, envol-
vendo uma população expressiva. Nesse caso, o “swap de longevidade” poderá ser uma 

5  Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001.

“Art. 33 (...)

§ 2o Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade contribuição definida que mantiveram esta característica durante a 
fase de percepção de renda programada, o órgão regulador e fiscalizador poderá, em caráter excepcional, autorizar a transferência 
dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a 
operar planos de previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, observadas as 
normas aplicáveis.”

boa opção, já que haverá um quantitativo de indivíduos suficiente para a projeção das 
taxas esperadas de mortalidade do plano, permitindo a cobertura dos desvios apurados 
entre a taxa esperada e a realmente experimentada.

Vale anotar que, em alguns planos de grande porte (ou de grande população), ao 
invés da contratação de cobertura securitária, optou-se pela estruturação de fundos 
coletivos de sobrevivência como mecanismo de mitigação do risco de longevidade.

O modelo de “fundo coletivo de sobrevivência” foi utilizado no Plano de Benefícios 
da Previdência Complementar do Poder Executivo Federal (ExecPrev), administrado 
pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 
Executivo (Funpresp-Exe). Nos termos do regulamento do referido plano de benefícios, 
há a formação de um fundo previdencial, denominado FCBE (Fundo de Cobertura 
de Benefícios Extraordinários) que possui, dentre suas destinações, o pagamento do 
Benefício por Sobrevivência do Assistido, devido na hipótese do assistido sobreviver 
ao prazo de pagamento da aposentadoria normal, da aposentadoria por invalidez ou 
da pensão por morte.

De qualquer modo, havendo a opção pela cobertura securitária, a entidade fechada 
de previdência complementar deverá atestar previamente à sua contratação, por meio 
de estudos técnicos, a sua viabilidade econômico-financeira e atuarial. Deverá levar-se 
em consideração a comparação entre a manutenção (no próprio plano de benefícios) 
das coberturas para os riscos de que se trate e sua eventual transferência ou comparti-
lhamento com uma sociedade seguradora.

Caso tais estudos respaldem a contratação do seguro, ou seja, demonstrem a van-
tagem da transferência do risco comparativamente ao custo e ao risco de sua absorção 
pelo próprio plano de benefícios, sua aprovação deverá se dar no âmbito da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo da EFPC.

Para a formação e preservação dessa sinergia estratégica entre os fundos de pensão 
e o mercado segurador, é fundamental que se alcance o equilíbrio entre uma proteção 
previdenciária adequada e seus respectivos custos. Estes são aspectos centrais para a 
tomada de decisão de transferência ou de compartilhamento de riscos.

Caso o mercado segurador não ofereça resposta para o desafio de estabelecer o ponto 
ótimo entre o nível de cobertura securitária e seus respectivos custos, a consequência 
inafastável será a ausência de demanda pelos fundos de pensão.

É fundamental, ainda, que sejam sanadas as dúvidas sobre as características admi-
tidas para os novos produtos oferecidos pelo mercado segurador, destinados aos fundos 
de pensão.
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Em um primeiro momento, foram autorizados e colocados à disposição das EFPCs 
produtos que oferecem a cobertura para os eventos de morte e invalidez de participantes 
de planos de benefícios, havendo carência de produtos destinados à cobertura do risco 
de sobrevivência e de desvios de hipóteses atuariais.

Para auxiliar no desenvolvimento desse mercado, um importante fator de indução 
poderá ser o detalhamento, na regulamentação dessas espécies de cobertura securitá-
ria, das particularidades associadas a esta finalidade específica – proteção dos planos 
de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar 
contra alguns riscos relacionados à sua execução.

Diante dessas mesmas particularidades, a fim de que se cumpra a finalidade de 
atendimento das necessidades específicas dos fundos de pensão, permitindo o com-
partilhamento ou a transferência dos riscos para as sociedades seguradoras, é de todo 
recomendável que tal regulamentação seja resultado de uma convergência de entendi-
mentos por parte da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), consubstanciada, portanto, em 
norma conjunta daquelas autarquias.

A regulamentação dessa matéria por norma conjunta, dirigida aos mercados de 
previdência complementar e de seguros, há de permitir maior clareza para o funcio-
namento de tais coberturas. Além disso, vai propiciar uma padronização mínima das 
suas condições gerais, o que contribui para uma maior segurança jurídica e permite 
a identificação de algum parâmetro de comparação entre os produtos oferecidos por 
diferentes provedores das mesmas espécies de cobertura.

A existência de norma conjunta também facilita a aprovação dos produtos no 
âmbito do mercado segurador, o que permite a superação de uma dificuldade para sua 
colocação, haja vista as especificidades deste tipo de cobertura.

 Essa dificuldade foi identificada logo após a edição da Resolução CGPC n. 10, 
em março de 2004, razão pela qual o CNSP, ao final daquele ano, regulamentou 
aquela modalidade de cobertura (benefícios de risco), excepcionando regras gerais do 
mercado segurador que impediam a oferta de produtos que atendessem os parâmetros 
então definidos pelo órgão regulador das EFPCs. 

De todo modo, acreditamos que, uma vez superadas as dificuldades iniciais próprias 
da assimilação e do desenvolvimento das novas modelagens de cobertura securitária, 
a efetividade do compartilhamento ou da transferência de riscos estará inegavelmente 
associada ao sucesso ou fracasso na oferta de produtos que apresentem uma relação 
equilibrada entre a qualidade da proteção oferecida e o seu respectivo custo.

A maior integração dos fundos de pensão ao mercado segurador, deixando para 
trás o tradicional isolamento que acompanha aquele segmento desde sua origem, po-
derá permitir a ampliação da abrangência e a efetividade da cobertura previdenciária 
que objetivam oferecer, inclusive mediante a conquista de novos patrocinadores para 
os planos de previdência complementar.



PATROCINADORES 
PÚBLICOS DE PLANOS 
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E A 

FISCALIZAÇÃO DE TRIBUNAIS 

DE CONTAS: SUPERPOSIÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM PREJUÍZO 

DA RATIO DE ESTADO

A propósito da celebração de 15 anos da edição das Leis Complementares n. 108 
e 109, de 29 de maio de 2001, em boa hora o jurista Adacir Reis coordena obra 
técnica1 reunindo temas de importância capital à evolução do sistema fechado de 
previdência complementar, na firme crença de que muito se avançou na reforma do 
marco regulatório – sob construção desde a Lei n. 6435, de 15 de julho de 1977 –, 
mas sobretudo convencido – como também o somos – de que muito há por fazer a 
fim de que comemoremos novas conquistas, propiciando cada vez mais segurança à 
nossa sociedade.

Sabemos todos os integrantes do sistema fechado de previdência complementar 
que sua concepção constitui grande auxílio ao enfrentamento de riscos por todos su-
portados, quanto às incertezas do futuro, sejam decorrentes do simples envelhecimento, 
advenham de infortúnios respeitantes à saúde ou ao evento morte. Aos poucos, mercê 
de iniciativas como a edição desta obra comemorativa para a qual fomos convidados 
a participar, a sociedade brasileira vem se apercebendo da relevância deste mecanismo 
complementar de proteção social, de modo que é sempre oportuno sobre ele refletir.

Em relação ao tema supradesignado – competência fiscalizatória das entidades 
fechadas de previdência complementar por Tribunais de Contas –, principio por dizer 
que também aqui se celebra um aniversário, nada obstante digno de preocupação: 
há 25 anos, por solicitação da sempre atuante Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), o Ministro aposentado do Supre-
mo Tribunal Federal Xavier de Albuquerque emitia o primeiro parecer de que tive 
conhecimento sobre o tema2.

A análise e a conclusão apresentadas no estudo do parecerista permanecem, em meu 
entender, irretocáveis até os dias de hoje, seja sob o enfoque constitucional, seja sob o 
enfoque legal: as entidades fechadas de previdência complementar não devem submissão 

1  Previdência Complementar: Estudos em Homenagem aos 15 Anos da Legislação Federal, com apoio da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e do Instituto San Tiago Dantas de Direito e Economia.

2  Disponível no site www.abrapp.org.br, área restrita, jurídico.
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fiscalizatória aos tribunais de contas, quer por não possuírem natureza pública3, quer 
por não administrarem recursos públicos. A estes fundamentos, que serão oportuna-
mente relembrados em cotejo com estudos de outros grandes juristas que, ao longo 
do tempo, também ofereceram suas contribuições, acrescentamos a atual existência de 
órgão de Estado específico e especializado, criado pela Lei n. 12.154, de 23 de dezem-
bro de 2009, com competência expressa de exercer a função de supervisão, orientação 
e fiscalização do sistema fechado de previdência complementar, circunstância esta que, 
em observância aos “princípios do direito administrativo, da legalidade, da especialidade 
e economicidade”, é mais do que suficiente a confirmar a desafetação dos Tribunais de 
Contas, sempre observado o “princípio da segurança jurídica”.

Neste breve estudo, sem pretensão de erudir mas com ambição de acender consciên-
cias para a urgente necessidade de repensarmos a burocracia estatal, no Brasil, sobretudo 
com a preocupação de não desperdício dos sempre parcos recursos públicos, endereçamos 
as ideias a seguir, principiando por verificar a competência que a Constituição Federal 
acomete aos Tribunais de Contas.

A EXTENSÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL  
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, já na redação da mais recente emenda cons-
titucional4, em seu Título IV, “da Organização dos Poderes”, Seção IX, “da Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária”, abriga os artigos 70 e 71 com o seguinte conteúdo:

“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de con-
trole interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou pri-
vada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária5.”

3  A despeito da previsão do art. 40, § 15, da CF, na redação que lhe deu a EC 41, de 2003, o fato é que a Lei n. 12.618, de 
2012, autoriza a instituição do regime da previdência complementar do servidor público federal, mas a criação da EFPC, que 
se submete ao art. 202 da CF, depende de aprovação da Previc, nos termos do art. 33, I, da LC 109, de 2001, expressamente 
referenciado naquele mesmo § 15. Não é, portanto, uma entidade pública.

4  Emenda Constitucional n. 91, de 18/02/2016.

5  Redação dada pelo art. 12 da EC 19, de 04/06/1998. (grifo nosso)

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 
a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações ins-
tituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas 
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social 
a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 
suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias 
e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão 
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
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XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1o No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2o Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3o As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão 
eficácia de título executivo.

§ 4o O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades.”

O desdobramento dessas competências acometidas ao Tribunal de Contas da 
União, sua organização, funcionamento, etc., está dado basicamente na Lei n. 8.443, 
de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica) e, depois, em seu Regimento Interno (Resolução 
TCU 246/2011).

Cumpre registrar que por força do artigo 75 da Carta Magna as disposições dessa 
Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos congêneres 
estaduais ou municipais do TCU.

Para o ponto em estudo interessa observar as passagens que foram negritadas nos 
dispositivos supra transcritos, que, em suma, regram:

(I) fiscalização da União, de entidades da administração direta e indireta (art. 70, 
caput);

(II) tomada de contas de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda (art. 70, parágrafo único); e,

(III) julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações 
e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal.

Perceba-se, de início e por relevante, que a função fiscalizatória, de controle exter-
no (em contraposição à função de controle interno, de cada poder), será exercida pelo 
Congresso Nacional, cabendo ao Tribunal de Contas da União a tarefa de auxiliá-lo.

Como órgão auxiliar, denominação inequívoca e que a Constituição Federal cla-
ramente fixa ao Tribunal de Contas da União, segundo visto do caput do artigo 71, é 
certo não lhe caber autonomia desmedida. Aliás, como órgão auxiliar, não lhe é dado, 
sequer, estabelecer autonomamente sua competência e tampouco organização, já que sua 
atribuição é derivada, secundando o Congresso Nacional. Logo, tanto a lei de regência 

como o regimento interno desse órgão auxiliar não podem desbordar da função, auxiliar, 
repita-se, que a Constituição Federal lhe estabeleceu, em face do Congresso Nacional. 
Nesse mesmo sentido, tampouco o Congresso Nacional, ao editar a lei que lhe regra 
a atuação, pode desconsiderar essa circunstância de agente auxiliar que a Constituição 
Federal estabeleceu ao órgão.

Já o Congresso Nacional, nos termos do artigo 44 da Carta Política, exerce o Poder 
Legislativo Federal. Sobre suas atribuições, José Afonso da Silva informa:

“Vimos que o Congresso Nacional é o órgão legislativo da União. Apesar disso, 
suas atribuições não se resumem na competência para elaborar leis. Exerce outras de 
relevante importância, e todas podem ser classificadas em cinco grupos:

I – atribuições legislativas, pelas quais lhe cabe, com a sanção do Presidente da Re-
pública, elaborar as leis sobre todas as matérias de competência da União, conforme 
especifica o art. 48, o que é feito segundo o processo legislativo, estabelecido nos 
arts. 61-69, que será objeto de consideração logo em seguida;

II – atribuições meramente deliberativas, envolvendo a prática de atos concretos, 
de resoluções referendárias, de autorizações, de aprovações, de sustação de atos, de 
fixação de situações e de julgamento técnico, consignados no art. 49, o que é feito 
por via de decreto legislativo ou de resoluções, segundo procedimento deliberativo 
especial de sua competência exclusiva, vale dizer, sem participação do Presidente da 
República, de acordo com regras regimentais;

III – atribuições de fiscalização e controle, que exerce vários procedimentos, tais 
como: a) pedidos de informação, por escrito, encaminhados pelas Mesas aos Mi-
nistros, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento, 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas; b) comissão 
parlamentar de inquérito, nos termos do art. 58, § 3o, como vimos; c) controle ex-
terno com auxílio do Tribunal de Contas e da Comissão mista a que se refere o art. 
66, § 1o, que compreenderá toda a gama de medidas constantes dos arts. 71 e 72, 
culminando com o julgamento das contas que anualmente o Presidente da República 
há de prestar (art. 49, IX); d) fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta (art. 49, X); e) tomada de contas pela Câmara 
dos Deputados, quando o Presidente não as prestar no prazo que a Constituição 
assinala, ou seja, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, então 
até 15 de abril (arts. 51, II, e 84, XXIV);

IV – atribuições de julgamento de crimes de responsabilidade, com a particulari-
dade de que, no julgamento do Presidente da República ou Ministros de Estado, a 
Câmara dos Deputados funciona como órgão de admissibilidade do processo e o 
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Senado Federal como ‘tribunal político’ sob a presidência do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal (arts. 51, I, 52, I e 86), e, no julgamento dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da 
União, o Senado Federal funcionará a um tempo como ‘tribunal do processo e do 
julgamento’ (art. 52, II);

V – atribuições constituintes mediante elaboração de emendas à Constituição (art. 60), 
com o que o Congresso cria normas constitucionais, como estudamos antes.”6

Releva notar que o mesmo Congresso Nacional que exerce a função de controle externo, 
auxiliado pelo Tribunal de Contas da União em alguns aspectos, possui a competência 
ímpar de promover o processo legislativo, inclusive através de emendas constitucionais, 
competência segundo a qual foi, justamente, criado e renovado o marco regulatório da 
previdência complementar, no Brasil.

Com efeito, cabe um pequeno desvio para esclarecer que, a partir da Emenda 
Constitucional n. 20, de 16 de dezembro de 1998 (originada da PEC 33/1995), teve 
impulso uma grande reforma do sistema de seguridade social pátrio, constituindo-se 
marco de modernização ao mesmo tempo em que estabeleceu os fundamentos para 
aprimorar a isonomia no tratamento dos cidadãos brasileiros, desta feita no âmbito do 
sistema de previdência social.

Assim, reconhecida a importância do sistema de seguridade social, sobretudo no 
respeitante às normas de concessão de benefícios de previdência social e ao mesmo tempo 
acompanhando as circunstâncias econômico-demográficas mundiais, também em larga 
medida experimentadas no Brasil, deu-se conta o Estado brasileiro da importância de 
estabelecer um sistema convergente à identificação das situações de benefícios de risco 
e aposentadorias programadas de todos os brasileiros.

Percebido foi que o Estado brasileiro demandava a reforma do modelo previdenciário 
uma vez que, com o fenômeno da extensão da longevidade e o decréscimo continuado 
dos índices de natalidade, o “sistema de caixa” (ingressos de recursos de um mês – e Te-
souro – pagam os benefícios no mês seguinte) impunha a certeza de “déficits crescentes”, 
além de manter uma situação não isonômica profunda entre as coberturas securitárias de 
servidores públicos em face dos trabalhadores da iniciativa privada, restando claro que 
recursos da sociedade, em conjunto, acabariam por ser comprometidos em prejuízo de 
outras prioridades que tocam a todos, como saúde, educação e segurança, por exemplo.

6  Autor citado. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed., revista, 2. tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, 
pp. 454/455.

Deste modo, a partir da Emenda Constitucional n. 20/1998, foram constituídas, 
por ato do então Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, 3 (três) Comissões 
Especiais para analisar os 3 (três) projetos de lei complementar encaminhados pelo Poder 
Executivo para disciplinar: (i) a relação entre a 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, o PLC 8/1999; 
(ii) as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, o PLC 9/1999; e (iii) as regras 
gerais do regime de previdência complementar, o PLC 10/1999. Referidos atos de cons-
tituição das Comissões foram datados de 05 de maio de 1999.

Seguiu-se o período de debates e maturação das propostas, em processo legislativo 
que culminou com a aprovação, em 29 de maio de 2001, das Leis Complementares n. 
109 e 108, a primeira citada correspondente ao retrorreferido PLC 10/1999, cuidando 
de disciplinar o regime da previdência complementar, revogando e substituindo a Lei 
Federal n. 6.435, de 15 de julho de 1977, e a segunda citada correspondente ao referido 
PLC 8/1999, cuidando do estabelecimento de regras adicionais para o tratamento das 
relações jurídicas entre patrocinadores vinculados ao setor público e suas respectivas 
entidades fechadas de previdência complementar.

O PLC 9/1999 7, que justamente tinha por objetivo a instituição do regime de 
previdência complementar para o servidor público titular de cargo efetivo, não vingou 
naquela oportunidade!

Entretanto, a certeza da importância da retomada das premissas lançadas pela 
Emenda Constitucional n. 20/1998 serviu de força motriz para a promulgação da 
Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, que veio estabelecer novas 
normas relacionadas ao regime de contratação do servidor público, dentre elas o reforço 
da extensão do regime de previdência complementar a este segmento8.

Resulta disto que, do longo movimento iniciado em 1995, com o encaminhamento 
da PEC 33/1995 – que se tornou a EC 20/1998 – e concluído em 2012, com a aprovação 

7  Constou da Exposição de Motivos do PLC 9/1999: “[...] 3. O ingresso dos servidores públicos da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios no regime da Previdência complementar terá um importante papel na ampliação do sistema previdenciário, 
trazendo benefícios para a escala de atuação, a capacidade de geração de poupança e a credibilidade do regime. 4. A instituição 
de tais medidas propiciará uma oportunidade de redução do impacto negativo que as obrigações Previdenciárias atualmente 
provocam sobre o desempenho fiscal do país. Entre outras razões, esse impacto positivo terá viabilidade em função da exigência 
de equilíbrio econômico-financeiro e atuarial na gestão dos ativos e obrigações das entidades de previdência complementar.[...]”

8  Com base então nestas novas regras é que foi encaminhado o Projeto de Lei n. 1.992, de 2007, pelo Poder Executivo no 
exercício da competência que lhe outorgou o § 15 do artigo 40 da Constituição Federal, na redação que lhe conferiu a Emenda 
Constitucional n. 41/2003, do qual, após o respectivo processo legislativo, resultou na promulgação da Lei Federal n. 12.618, 
de 30 de abril de 2012, instituindo o Regime da Previdência Complementar para o Servidor Público Federal.
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das Regras da Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Lei n. 12.618, 
de 30 de abril de 2012), foram alcançados objetivos de promoção de isonomia e de 
redução de despesas públicas com o custeio de pessoal, permitindo a perspectiva de que 
os recursos públicos fossem melhor utilizados nas demais demandas sociais, como já 
dito, de educação, saúde e segurança.

Ora, nesse exato contexto identificamos que o processo legislativo possui primazia 
entre as ações de competência do Poder Legislativo, porquanto além de constituir sua 
atividade precípua, já identificada pelo nome, é também prospectiva, de planejamento 
e de acomodação social, incompatível, portanto, com qualquer iniciativa que admita a 
geração de gasto indevido ou de dispêndio de recursos públicos de modo inconsequente, 
que é o que ocorrerá sempre que se admita a instituição de órgãos públicos com funções 
superpostas!

De efeito, a despeito de já existir a previsão constitucional genérica dos artigos 71 
e 72, o Congresso Nacional, com o propósito de conferir integral eficácia ao sistema 
de previdência privada, previsto no artigo 202 da Constituição, no processo legislativo 
do PLC 10/1999 (que se converteu na Lei Complementar n. 109), fixou o seguinte:

“Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das ativida-
des das entidades de previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos 
regulador e fiscalizador, conforme disposto em lei, observado o disposto no inciso VI 
do artigo 84 da Constituição Federal.”

Como o órgão previsto no dispositivo não existia na conformação imaginada à época, 
acertadamente cuidou-se de estabelecer no artigo 74 do mesmo diploma legal, verbis:

“Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5o desta Lei Complementar, 
as funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério 
da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho 
de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério da 
Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em relação, respectivamente, à 
regulação e fiscalização das entidades abertas.”

Como derradeiro reporte histórico, é de se ter presente que o órgão demandado 
pelo transcrito artigo 5o da Lei Complementar n. 109 foi criado a partir da edição da 
Lei n. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, que estabeleceu em seus artigos 2o e 13 a 
16 as seguintes competências:

“Art. 2o Compete à Previc:

I – proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar e de suas operações;

II – apurar e julgar infrações e aplicar as penalidades cabíveis;

III – expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das normas re-
lativas à sua área de competência, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional 
de Previdência Complementar, a que se refere o inciso XVIII do art. 29 da Lei n. 
10.683, de 28 de maio de 2003;

IV – autorizar:

a) a constituição e o funcionamento das entidades fechadas de previdência comple-
mentar, bem como a aplicação dos respectivos estatutos e regulamentos de planos de 
benefícios,

b) as operações de fusão, de cisão, de incorporação ou de qualquer outra forma de 
reorganização societária, relativas às entidades fechadas de previdência complementar,

c) a celebração de convênios e termos de adesão por patrocinadores e instituidores, 
bem como as retiradas de patrocinadores e instituidores, e

d) as transferências de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos de 
benefícios e reservas entre entidades fechadas de previdência complementar;

V – harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar 
com as normas e políticas estabelecidas para o segmento;

VI – decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de previ-
dência complementar, bem como nomear interventor ou liquidante, nos termos da lei;

VII – nomear administrador especial de plano de benefícios específico, podendo 
atribuir-lhe poderes de intervenção e liquidação extrajudicial, na forma da lei;

VIII – promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas de previdência 
complementar e entre estas e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou insti-
tuidores, bem como dirimir os litígios que lhe forem submetidos na forma da Lei n. 
9.307, de 23 de setembro de 1996;

IX – enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Previdência Social e, 
por seu intermédio, ao Presidente da República e ao Congresso Nacional; e

X – adotar as demais providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos.

§ 1o O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e os órgãos de 
fiscalização da previdência complementar manterão permanente intercâmbio de 
informações e disponibilidade de base de dados, de forma a garantir a supervisão 
contínua das operações realizadas no âmbito da competência de cada órgão.
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§ 2o O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice ao fornecimento de 
informações, inclusive de forma contínua e sistematizada, pelos entes integrantes do 
sistema de registro e liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central 
do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, sobre ativos mantidos em conta 
de depósito em instituição ou entidade autorizada à prestação desse serviço.

§ 3o No exercício de suas competências administrativas, cabe ainda à Previc:

I – deliberar e adotar os procedimentos necessários, nos termos da lei, quanto à:

a) celebração, alteração ou extinção de seus contratos, e

b) nomeação e exoneração de servidores;

II – contratar obras ou serviços, de acordo com a legislação aplicável;

III – adquirir, administrar e alienar seus bens;

IV – submeter ao Ministro de Estado da Previdência Social a sua proposta de orçamento;

V – criar unidades regionais, nos termos do regulamento; e

VI – exercer outras atribuições decorrentes de lei ou de regulamento.”

“Art. 13. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão da estrutura 
básica do Ministério da Previdência Social, passa a denominar-se Conselho Nacional 
de Previdência Complementar, que exercerá a função de órgão regulador do regi-
me de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência 
complementar.

Art. 14. O Conselho Nacional de Previdência Complementar contará com 8 (oito) 
integrantes, com direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recon-
dução, sendo:

I – 5 (cinco) representantes do poder público; e

II – 3 (três) indicados, respectivamente:

a) pelas entidades fechadas de previdência complementar,

b) pelos patrocinadores e instituidores, e

c) pelos participantes e assistidos.”

“Art. 15. Fica criada, no âmbito do Ministério da Previdência Social, a Câmara 
de Recursos da Previdência Complementar, instância recursal e de julgamento das 
decisões de que tratam os incisos III e IV do artigo 7o, cujo pronunciamento encerra 
a instância administrativa, devendo ser tal decisão e votos publicados no Diário 
Oficial da União, com segredo da identidade dos autuados ou investigados, quando 
necessário.

§ 1o A Câmara de Recursos da Previdência Complementar será composta por 7 
(sete) integrantes, com direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
recondução, sendo:

I – 4 (quatro) escolhidos entre servidores federais ocupantes de cargo efetivo, em 
exercício no Ministério da Previdência Social ou entidades a ele vinculadas; e

II – 3 (três) indicados, respectivamente:

a) pelas entidades fechadas de previdência complementar,

b) pelos patrocinadores e instituidores, e

c) pelos participantes e assistidos.

§ 2o Os membros da Câmara de Recursos da Previdência Complementar e respectivos 
suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social.”

“Art. 16. As regras de organização e funcionamento do Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar e da Câmara de Recursos da Previdência Complementar 
serão definidas em regulamento.

§ 1o O Conselho Nacional será presidido pelo Ministro de Estado da Previdência 
Social, e a Câmara de Recursos, por um dos servidores referidos no inciso I do § 1o 
do artigo 15, por designação daquela autoridade, cabendo-lhes exercer, além do voto 
ordinário, também o voto de qualidade.

§ 2o Os membros da Câmara de Recursos deverão ter formação superior completa e 
experiência comprovada em matéria jurídica, gerencial, financeira, contábil, atuarial, 
de fiscalização ou de auditoria, que mantenha estreita relação com o segmento de 
previdência complementar de que trata esta Lei.”

Vê-se que, do processo legislativo do qual emergiu o novo marco regulatório fun-
damentado na Emenda Constitucional n. 20/98, foi criada, pelo Congresso Nacional, 
uma autarquia especial com a competência específica de fiscalização do sistema fechado 
da previdência complementar, ao lado da criação do aparato regulatório do setor, em 
órgãos vinculados ao Ministério da Previdência Social, inclusive sua instância recursal.

Nada obstante, decisão do Tribunal de Contas da União (que de modo geral é 
seguida, em seus centrais fundamentos, pelos Tribunais de Contas Estaduais), proferida 
à luz de Consulta feita pelo Ministério da Previdência Social, lançou interpretação 
peculiar e diferenciada sobre sua própria competência, para autorreconhecer-se apto 
a fiscalizar o setor, mediante argumentos extraídos ora da suposta natureza jurídica 
pública dos patrocinadores das entidades fechadas de previdência complementar, ora 
da suposta natureza jurídica pública dos recursos que seriam aportados por aqueles 
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patrocinadores nestas entidades ou, pior, dos próprios participantes dos planos de 
benefícios previdenciários.

Vejamos tais ponderações, para após retomarmos a análise dessa visão equivocada 
segundo pareceres de juristas que, há décadas, sobre o tema se debruçaram, além de nos 
valermos dos aplicáveis princípios do direito administrativo, a saber: (i) legalidade; (ii) 
especialidade; (iii) economicidade e (iv) segurança jurídica.

JULGADO DE CONSULTA AO TC 012.517/2012-7 – 21/11/2012 – TCU

Embasado no Parecer n. 167/2011/PF-PREVIC/PGF/AGU, de 07/12/2011, corro-
borado pelo Parecer n. 040/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, de 31/01/2012, o 
então Ministro de Estado da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, por intermédio 
do Aviso MPS 35, de 25/04/2012, consultou o TCU “acerca de possíveis conflitos 
de competência entre o TCU, a Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc) e outros órgãos na fiscalização de entidades fechadas de previdência 
complementar”.

O TCU, em sessão Plenária de 21/11/2012, julgou a Consulta, conhecendo-a mas 
negando a possibilidade de conflito de competência, sumarizando a decisão como segue:

“Sumário: consulta. conflito de competência para fiscalização das efpcs entre 
tcu e previc. inexistência. recursos que integram as contas individuais dos par-
ticipantes. natureza jurídica de recursos públicos enquanto geridos pelas efpcs. 
marco legal de atuação do tcu: constituição federal, lei orgânica, regimento 
interno, instruções, resoluções e decisões normativas próprias, além da legis-
lação específica aplicável às efpcs.

Os recursos que integram as contas individuais dos participantes das EFPCs, quer 
oriundos do patrocínio de órgãos públicos ou de entidade de natureza jurídica de 
direito privado, quer das contribuições individuais dos participantes, enquanto 
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs), são 
considerados de caráter público.

O Tribunal, quando for o caso de sua atualização fiscalizatória de primeira ou 
segunda ordem, sobretudo nas hipóteses de operações que gerem ou que possam 
gerar prejuízos ao erário, verificará o cumprimento dos dispositivos da Constituição 
Federal, das Leis Complementares n. 108/2001 e 109/2001, bem como as regulações 
expedidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, pelo Conselho 
Monetário Nacional entre outras leis e normas infralegais, mediante a utilização dos 
procedimentos previstos em sua lei orgânica, em seu regimento interno, em suas 
resoluções administrativas, instruções e decisões normativas, a exemplo de tomadas 

de contas especiais, inspeções, auditorias, acompanhamentos, monitoramentos, 
relatórios de gestão, etc.

A competência constitucional do TCU para fiscalizar a aplicação de recursos pelas 
EFPCs, direta ou indiretamente, não ilide nem se sobrepõe a outros controles previstos 
no ordenamento jurídico, como o realizado pelos entes patrocinadores, pela Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar e por outros órgãos a quem a 
lei ou a Constituição Federal atribui competência.”

Referido julgado revela, em primeiro lugar, a correta atuação do então Ministro da 
Previdência Social em buscar, administrativamente, solução para uma pendência que 
impacta não só o serviço público, do ponto de vista da observância dos princípios da 
legalidade, da especialidade e da economicidade, com reflexos na segurança jurídica, 
como também o setor privado, em que se estruturam e atuam as EFPCs, porquanto 
a onerosidade de submissão a diversos órgãos de fiscalização e controle, consumindo 
os já parcos recursos de quem, por imposição legal, não pode ter finalidade lucrativa 
(LC 109/2001, art. 31, §1o), é medida que deve ser evitada, inclusive por conta do 
risco de decisões divergentes, que só confundiriam a tomada de decisões pelas EFPCs.

Em segundo lugar, a decisão confirma, data maxima venia, a equivocidade de in-
terpretação do E. TCU, pois apoia-se em premissas e fundamentos incorretos, além de 
não respeitar os princípios do direito administrativo alinhados no parágrafo anterior. 
Vejamos um pouco mais os fundamentos do julgado para depois retomarmos estes 
demais aspectos.

Nos diversos órgãos internos do TCU pelos quais a Consulta tramitou (nenhum 
especializado, como chega-se a admitir em acórdão citado), foram emitidas opiniões 
técnicas que subsidiaram o Relatório do julgado, às quais, somadas ao opinamento do 
Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, 
resultaram em sua conclusão.

Citando, ainda, parecer do Ministério Público do TCU, Procurador-Geral Lucas 
Rocha Furtado, no julgado TC 012.886/2005-2, o relatório reproduz:

“Nesse sentido, a natureza jurídica da relação que exsurge entre a estatal patrocinadora 
e o fundo de pensão assemelha-se, a meu ver, a de um convênio, à evidência de uma 
reunião de esforços com vistas a alcançar objetivo institucional comum, qual seja, a 
solidez do sistema previdenciário de natureza complementar, intimamente associada 
ao sucesso dos planos de benefícios das entidades de previdência privada.

No convênio, vale ressaltar, há um interesse comum, todos os participantes 
querem a mesma coisa, podendo essa mútua colaboração assumir várias formas, 
incluindo o repasse de verbas. Não é por outra razão que o artigo 13 da Lei 
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 Complementar n. 109/2001 caracteriza o vínculo entre o patrocinador e o pa-
trocinado como típico ‘convênio de adesão’”.

A despeito do equívoco elaborado pelo D. Procurador-Geral, pois o nome “convênio 
de adesão” advém já da Lei n. 6.435, de 15 de julho de 1977 (art. 34, § 2o), época em 
que sua celebração era exigível apenas quando a EFPC tivesse vários patrocinadores, 
fato é que até hoje ele é o instrumento que vincula o patrocinador, público ou privado, 
ao plano de benefícios de previdência privada pelo qual é corresponsável e, portanto, 
em nada se confunde com o tipo de “contrato administrativo” denominado “convênio” 
no artigo 1169 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a que parece se referir, para 
justificar o repasse de recursos.

Aliás, não é em razão desse instrumento que o patrocinador, ou os participantes, 
tem fixadas suas respectivas obrigações de repasse de recursos e tampouco em que di-
mensão. Tais obrigações são estruturadas no plano de custeio, elaborado anualmente, 
por profissional atuário10, em observância às premissas técnicas estabelecidas quando da 
instituição do plano e de suas alterações necessárias, para o seu permanente equilíbrio, 
ao longo do tempo.

9  “Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração. § 1o A celebração de “convênio”, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 
da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, 
o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: I – identificação do objeto a ser executado; II – metas a serem 
atingidas; III – etapas ou fases de execução; IV – plano de aplicação dos recursos financeiros; V – cronograma de desembolso; 
VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; VII – se o ajuste 
compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto 
estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. § 2o 
Assinado o “convênio”, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal 
respectiva. § 3o As parcelas do “convênio” serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto 
nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: I – quando não tiver 
havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos 
ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; II – quando verificado desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do “convênio”, ou 
o inadimplemento do executor com relação a outras “cláusulas conveniais” básicas; III – quando o executor deixar de adotar 
as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle 
interno. § 4o Os saldos de “convênio”, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança 
de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se 
em prazos menores que um mês. § 5o As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente 
computadas a crédito do “convênio” e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
específico que integrará as prestações de contas do ajuste. § 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do “convênio”, 
acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, 
sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do 
órgão ou entidade titular dos recursos.”

10  Decreto-lei n. 806, de 1969, combinado com o artigo 18, caput da Lei Complementar n. 109, de 2001 e Resolução CGPC 
n. 18, de 2006.

Mas prosseguindo, no Relatório da Consulta, cita-se o entendimento esposado no 
Acórdão n. 573/2006-P, para sustentar o termo pelo qual o TCU denominou “fiscali-
zação direta” das EFPCs:

“9.2. firmar o entendimento de que o Tribunal de Contas da União é competente 
para fiscalizar diretamente as entidades fechadas de previdência complementar 
patrocinadas pelo poder público, pelas sociedades de economia mista e empresas 
públicas federais, competência esta, na terminologia do relator original, denominada 
de ‘primeira ordem’.”

Na sequência, a propósito de externar entendimento então mais recente daquela 
Corte de Contas, acenando com uma possível não superposição de competências, re-
gistra o citado Relatório:

“22. Entendimento mais recente do Tribunal, no Acórdão n. 2.235/2011-P, orienta 
que é indispensável o controle, pelo Tribunal de Contas, da participação de entidades 
que lhe sejam jurisdicionadas, no custeio de associação ou fundação de complemen-
tação previdenciária, mediante o processamento e o exame englobado das contas das 
mencionadas entidades e dos Balanços e Demonstrações de Resultados das instituições 
de previdência suplementar.

23. Nesse mesmo Acórdão, frisou-se que, de forma a manter sua ação eficiente, eficaz 
e efetiva, o Tribunal ‘deve buscar evitar duplicidade de esforços e procurar racionali-
zar e otimizar os trabalhos de fiscalização e o uso de recursos humanos e materiais’, 
atuando na fiscalização de ‘segunda ordem’, ou seja, apesar de o Tribunal deter a 
competência de atuar diretamente no controle das EFPCs, ele pode especializar sua 
atuação ao tomar para si a função de agente fiscalizador de ‘segunda ordem’.

24. Por esses argumentos, nota-se que a atuação do Tribunal, na fiscalização das 
EFPCs, foca-se no controle externo, podendo ser efetuada diretamente de forma a 
evitar o dano ao erário, mas o Tribunal não toma para si a competência legal atribuída 
aos demais órgãos de controle.”

Percebe-se que o TCU, ainda que pretenda “flexibilizar” a compreensão de sua 
competência – certamente reconhecendo não deter os instrumentos necessários a tor-
ná-lo apto para tais exames –, não admite renegá-la.

Insiste o TCU que seu entendimento vem respaldado em decisões do Supremo Tribunal 
Federal, tais os MS 25.181-6/DF; 26.210-9/DF; 23.560-8/DF, 25.092-5/DF e 21.307. 

Sobre estes julgados, há de se considerar que, exceto o MS 21.307, nenhum deles 
cuida de atividades de EFPC, mas sim de tomada de contas de empregados ou dirigentes 
de sociedades de economia mista; logo, embora autorizada pela Constituição Federal, 
constitui hipótese que não se confunde com a presentemente analisada. Entretanto, 
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mesmo o MS 21.307, que teria por objeto exatamente a questão deste estudo, não se 
presta a fundamentar qualquer posicionamento frente à matéria, pois:

a) trata-se de MS impetrado em 12/04/1991, antes da Emenda Constitucional n. 
20/1998, que originou o novo marco regulatório da previdência complementar no 
Brasil, seja em âmbito constitucional, seja em âmbito legal;

b) esse MS foi extinto porquanto o Ministro Joaquim Barbosa, em 20/08/2008, 
entendeu que perdera o objeto pela revogação, pelo Tribunal de Contas da União, 
da Resolução n. 248/1990 pela Instrução Normativa n. 47/2004. Logo, não teve 
julgamento de mérito e sequer julgamento colegiado.

Nada obstante, e por fim, o Relator do Acórdão da Consulta em testilha, Ministro 
Augusto Nardes, manifesta seu voto sobre a Consulta da seguinte forma:

“17. Por essas razões, acolho as conclusões da unidade técnica e do Ministério junto 
ao TCU, as quais incorporo às minhas razões de decidir, de que os recursos admi-
nistrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, quando advindos 
de entes públicos, mantêm o caráter público, inclusive as contribuições individuais 
dos participantes que àqueles se juntam para aplicações conjuntas de longo prazo, 
fato esse que atrai a competência constitucional do TCU para fiscalizá-los, direta ou 
indiretamente, sem prejuízo das atribuições específicas estabelecidas em lei para os 
entes patrocinadores e para a Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, dentre outros.

[...]

É claro que, no caso dos fundos de pensão, o TCU, em condições normais, não pretende 
se substituir à Previc, nem ao CNPC, nem ao próprio Ministério da Previdência So-
cial. Todavia, caso provocado pelo Congresso Nacional ou por outros órgãos/pessoas 
legitimadas a fazer denúncia/representação, ou mesmo por iniciativa própria, quando 
assim entender conveniente, em face de malferimento de aplicações dos recursos 
públicos geridos pelas EFPCs dentre outros eventos, nada obsta a que esta Corte de 
Contas exerça o seu papel constitucional visando à apuração de eventual dano ao 
erário e punição dos responsáveis na forma de sua Lei Orgânica, quando for o caso.

[...]”

Em suma, como visto, o TCU entende ser competente para fiscalizar as EFPCs 
em decorrência dos comandos contidos nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, 
considerando que, no caso de patrocinadores ditos públicos, os recursos aportados 
aos planos de benefícios de previdência privada que mantêm seriam igualmente 
públicos – inclusive as contribuições de seus respectivos empregados celetistas –, 
autorizando sua ação.

Alinha, ainda, não entender ocorrente superposição de funções fiscalizatórias, ao 
argumento de que, em condições normais, não pretende se substituir a outros órgãos de 
fiscalização, mas que aos mesmos não se subordina, por força de seu papel constitucional.

Os fundamentos e a conclusão não resistem a melhor exame, como será visto com 
a retomada dos pareceres jurídicos apontados e os já referidos princípios de direito 
administrativo. Vejamos.

Natureza jurídica privada11 das entidades fechadas de previdência 
complementar e natureza jurídica privada dos recursos que administram

Como referido no início deste estudo, o bem lançado parecer do Ministro Xavier de 
Albuquerque, em 20 de fevereiro de 1991, que sequer chegou a ser examinado no MS 
21.307 (posto que declarada, “monocraticamente”, sua perda de objeto), fez uma ampla 
abordagem da matéria em exame, mas a partir do ordenamento jurídico então vigente, 
que era a Lei Federal n. 6.435, de 1977.

Em primeiro lugar, observou que as Entidades Fechadas de Previdência Privada, 
como já então reconhecia a lei – e hoje também – só podiam se constituir sob a forma 
de fundações ou de sociedades civis, sempre sem finalidade lucrativa, e que a maioria 
das associadas da consulente Abrapp estavam estruturadas como fundações.

A respeito destas, citando o saudoso mestre baiano Orlando Gomes, reproduzia 
seu estudo12 segundo o qual “Trata-se de um negócio unilateral destinado a criar uma 
pessoa jurídica em relação à qual o agente (instituidor) permanece estranho desde o 
começo de sua existência, sem ter, portanto, direito a interferir na sua vida. Em outras 
palavras: o negócio de fundação se exaure ao produzir seu efeito específico – esgota-se 
com o nascimento da pessoa jurídica, com a aprovação dos seus estatutos” e “como 
instituidor, sai de cena ao nascer a fundação (p. 4) pois Criada a pessoa jurídica da 

11  Leonardo André Paixão, então Secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, no Seminário 
a Magistrados realizado no Hotel Pestana Rio Atlântica, entre 29 e 30 de setembro de 2006, no texto elaborado e distribuído 
intitulado “A Previdência Complementar Fechada. A Nova Legislação e o Papel do Órgão Fiscalizador nos fundos de pensão”, 
já observava: “A entidade fechada de previdência complementar com patrocinador integrante da Administração Pública tem 
estrutura organizacional determinada pelos artigos 8o a 23 da LC 108/2001. A disposição deste parágrafo (6o, do art. 202 da 
CF) é a adaptação da gestão compartilhada estabelecida para a previdência social pelo artigo 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.” (texto citado, pp. 6/7, grifo nosso). Observe-se que a Lei 
Complementar n. 108, de 2001, é aplicável às EFPCs que fazem a administração e gestão da previdência complementar do setor 
público, mantendo seu caráter privado a despeito da “natureza pública” consignada no § 15 do artigo 40 da CF, já referido. Esta 
“natureza pública”, a rigor, é do regime, que foi substituído, por lei, pelo regime da previdência complementar, que não poderá 
ser extinto ou modificado, senão por outra lei complementar.

12  In Novíssimas Questões de Direito Civil. 2. ed. 1988, pp. 1-10.2.
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fundação” repete na p. 6 “o seu criador desaparece, passando aquela a ser um sujeito de 
direito autônomo e independente.

De outro lado, lembrando que as fundações integram o nosso direito comum, apon-
tou que, mesmo sua fiscalização, ordinariamente atribuída ao Ministério Público, estava 
derrogada para que em substituição, por força do artigo 86 da Lei Federal n. 6.435/1977, 
respondesse o próprio Ministério da Previdência Social.

Inconfundíveis tais figuras, por outro lado, com as fundações públicas, pois lhes 
falta o requisito de serem criadas por lei, conforme artigo 37, inciso XIX, da Carta 
Política, não sendo as fundações privadas sujeitas tampouco ao controle do Tribunal 
de Contas da União, posto que a teor do inciso II do artigo 71 da Carta Magna, ape-
nas as fundações criadas por lei e mantidas pelo poder público é que se submeteriam 
a tal crivo.

Finalmente, o jurista citado espanca dúvidas quanto a não constituírem recursos 
públicos as contribuições para custeio dos planos de benefícios administrados pelas 
EFPCs, verbis: 

“22. Quanto às contribuições periódicas com que os entes governamentais concor-
rem, em favor de seus empregados, para a operacionalização dos planos de benefícios 
mantidos pelas entidades fechadas, mais nítido ainda se nos afigura o caráter privado 
que passam a assumir no momento mesmo em que a estas se recolhem.

Trata-se, já o vimos (n. 8 usque 10, retro), de contraprestações por coberturas con-
tratuais securitárias. Recolhidas que sejam às entidades fechadas, tornam-se receitas 
destas, tão privadas quanto elas próprias o são. O ente governamental que presta o 
recolhimento está aplicando direito público e deve contas da legitimidade da apli-
cação: não assim, porém, a entidade fechada que o recebe e, desde então, passa a 
geri-lo como coisa sua.

Contemplemos, para ilustração, a hipótese de órgão do Poder Público contratar 
com sociedade seguradora nacional, nos termos do artigo 23 do Decreto-lei n. 73, 
de 21/11/1966, o seguro dos seus bens, direitos, créditos e serviços. O pagamento 
do prêmio à seguradora constitui aplicação de dinheiro público e certamente sujeita 
o órgão pagador ao controle externo de sua legitimidade. Do recebimento dele, po-
rém, e da utilização que lhe dá, a nenhum tipo de controle externo fica submetida 
a seguradora.

Outra hipótese, ainda mais próxima e ilustrativa, embora inatural, configura-se na 
contratação, por ente governamental, com seguradora privada, do seguro contra 
acidentes do trabalho de seus empregados, antes que a Lei n. 5.316, de 14/09/1967, 
o concentrasse no extinto INPS. É claro que o pagamento do prêmio, como ato 

bifronte, implicava responsabilidade contábil para o ente governamental pagador, 
mas não na importava para a seguradora que o recebia.”

(grifo nosso)

Para finalizar o exame do estudo deste primeiro parecerista, convém apenas destacar 
a citação que fez, à época, ao voto proferido no Processo n. 29.931/1973, julgado em 
16/10/1973, no Tribunal de Contas da União:

“Falando pela Corte, que lhe não fez adição ou reparo, disse o Ministro Luiz Octávio 
Gallotti, em seu voto de Relator (Revista do Tribunal de Contas da União, n. 6, pp. 
104-105.105): ‘Ao controle financeiro da administração federal interessa apenas, na 
espécie, certificar-se da entrega do numerário a quem de direito e a efetivação do 
serviço contratado. A contabilização e a comprovação dos gastos realizados com a 
receita oriunda do contrato ou convênio são aspectos restritos à economia interna 
da entidade executora.’ E logo adiante: ‘Mas a atividade de controle da União, tanto 
do interno como do externo, se exaure na verificação do pagamento e da execução 
do encargo, sem necessidade de levantamento de contas do prestador do serviço.’”

Miguel Reale, grande jurista pátrio, teve a oportunidade de enfrentar a questão no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à entidade fechada 
de previdência complementar instituída sob a forma de fundação, e começou por 
afastar sua natureza pública, afirmando que a teor do disposto no artigo 37, inciso 
XIX da Carta Magna, apenas por lei poderiam ser instituídas fundações públicas. E 
nesse sentir, citando Celso Ribeiro Bastos, que por sua vez citava magistério do jurista 
português, escreveu:

“Ocorre que, nas fundações governamentais é frequente a existência de dotações 
orçamentárias que garantem e asseguram a viabilidade financeira da entidade. A 
fundação de direito público acaba por assemelhar-se muito às próprias autarquias, 
já que ambas são entidades regidas pelo direito administrativo. Entretanto, cremos 
que a apartação de uma e de outra feita por Marcelo Caetano resiste ao crivo de 
um juízo crítico: ‘Repare-se na diferença que existe entre a fundação pública e a 
autarquia dotada de autonomia financeira’, escreve o jurista luso. ‘Na autarquia 
cria-se um serviço administrativo com fins especiais e asseguram-se-lhe receitas com 
as quais deve fazer face às despesas do seu funcionamento e do cumprimento de 
suas atribuições. Essas receitas podem provir de taxas, subsídios orçamentais, etc., 
mas não são sujeitas ao regime da anualidade orçamental. [...]. Ao passo que na 
fundação pública o ponto de partida é o patrimônio. O Estado individualiza dentre 
os seus bens um conjunto de coisas imóveis (os monumentos históricos, por exem-
plo) uma universalidade (um museu), uma obra assistencial ou cultural (hospitais, 
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universidades), um capital produtivo, e verificando que esses bens podem constituir 
um patrimônio gerido autonomamente de modo a manter-se e a ser acrescentado 
mediante rendimentos bastantes para realizar o fim cultural, assistencial ou outro 
a que esteja afeto, dá-lhe uma organização, confere-lhe personalidade jurídica e 
deixa que siga a sua trajetória própria. Para que possa falar-se em fundação pública 
é, pois, necessário que a lei (note-se) comece por individualizar um patrimônio a 
partir de bens de uma pessoa jurídica de direito público, o afete à realização de um 
fim administrativo e, para este efeito, o dote de organização adequada’ (Princípios 
fundamentais de direito administrativo, p. 75. In: BASTOS, Celso Ribeiro; 
MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, v. 3, tomo III. 
Ed. Saraiva, 1992).”

O atento jurista advertiu, inclusive, para a erronia da transposição dos comandos 
da Constituição Federal para a Constituição Paulista na reprodução imperfeita, que 
nulifica, por absoluto, a proposição, nos artigos 32, caput, e 33, inciso II, em que se 
pretendeu ampliar a competência dispondo da atribuição de fiscalização de “fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público”, violando a matriz constitucional da regra 
que exige a conjugação das situações, de “fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público” (arts. 37, XIX e 71,II).

Luiz Arthur de Godoy, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, a respeito dessa 
mesma entidade fechada de previdência complementar, anota não lhe ser aplicável a 
observância da lei de licitações e tampouco a submissão ao crivo do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.

Em relação ao primeiro tópico, após analisar a natureza jurídica de direito privado 
da referida entidade, diz:

“A licitação, como anota Hely Lopes Meirelles13, é o procedimento administrativo 
mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse. Como técnica de verificação das melhores condições para 
a execução de obras e serviços, além da compra de materiais e alienação de bens pú-
blicos, visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Público e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.

Por princípio constitucional, a exigência de licitação foi elevada, no direito pátrio, à 
condição de princípio inerente a todos os níveis da Administração Pública. E a obri-
gatoriedade do procedimento licitatório se estende tanto aos órgãos da administração 

13  Ver Licitação e Contrato Administrativo. Ed. Revista dos Tribunais, 8. ed., 1988, p. 17.

direta, como da indireta, incluindo as autarquias, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Mas não tem como alcançar as fundações constituídas nos moldes de direito civil, 
com o objetivo de acudir interesses eminentemente privados, conquanto possam, 
pela relevância social de suas atividades, ser tidas como entidades de colaboração com 
o Poder Público. Para elas, sempre faltará o traço da publicização, que decorre da 
criação por lei. Como falta o conceito do sistema jurídico que as qualificasse como 
entes da administração indireta.

Bem por isso a previsão constitucional (art. 22, XXVII, da Carta Magna), como a 
legislação ordinária (art. 1o, parágrafo único, c.c. art. 6o, XI, da Lei n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993), se reporta especificamente às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, quando formula a enumeração dos órgãos e entidades submetidas à 
abrangência do regime de licitações. O que significa, então, que exclui as fundações 
estruturadas segundo o direito civil, com destinação patrimonial vinculada à realização 
de interesses meramente privados, muito embora dependentes de prévia autorização 
e submetidas à fiscalização governamental, para exercer suas atividades.”

E sobre a não submissão ao controle exercido pelo Tribunal de Contas Estadual, 
acrescenta, naquele parecer datado de 25/10/1996:

“As atribuições dos Tribunais de Contas estão referidas na enumeração do ar-
tigo 71 da Constituição Federal, que é inampliável e, de resto, não pode ser 
excedida pelas normas constitucionais da esfera estadual. Devendo-se ver que 
estão delimitadas, no aspecto do julgamento das contas, aos administradores 
e responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (v. art. 71, II, 
da Constituição Federal).

Mais uma vez aparece, aí, a referência às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, como entidades integrantes da administração indireta, que se 
transpôs para a Constituição Estadual em texto de menor precisão e com uma de-
masia evidentemente insubmissa ao paradigma da Constituição Federal, traduzida 
na menção aos requisitos de caracterização dessas entidades não como se fossem 
conjuntos, mas alternativos.

Já se anotou, de qualquer maneira, que não se tem em conta, no caso, uma funda-
ção instituída pelo Poder Público. Sem ter sido criada por lei, a entidade fechada de 
previdência privada, muito embora prestando serviços qualificados como comple-
mentares daqueles executados pelo sistema oficial, está organizada como fundação 
de direito civil, com finalidade ligada a interesses particulares do restrito grupo de 
seus beneficiários.
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Nem fica como reconhecer a fundação mantida com recursos públicos. Suas patroci-
nadoras são, sem dúvida, sociedades integrantes da administração indireta da esfera 
estatual, por isso subordinadas ao controle do Tribunal de Contas. Mas não se pode 
deixar de considerar que, dotadas de autonomia administrativa e patrimônio pró-
prio, essas entidades produzem, em sua atividade econômica, os valores necessários 
para o atendimento de sua despesa, sem permitir supor que esses recursos estejam, 
como o mais de seu patrimônio operacional, afetados pelo caráter de bens públicos.

Provindas dessas empresas, a dotação em dinheiro destinada à constituição da fun-
dação de previdência privada, como as contribuições para a formação de reservas 
previdenciárias, mais não são que parcelas das despesas com pessoal, no capítulo 
de encargos sociais. E a fiscalização do Tribunal de Contas, que alcança a empresa 
estatal no emprego desses recursos, já não mais pode exercer quando o numerário, 
deixando o patrimônio da patrocinadora, ingressa no acervo da fundação, como 
entidade distinta não submetida a essa modalidade de controle.”14 

(grifo nosso)

Percebe-se aqui, assim, que nem mesmo as EFPCs instituídas para administrar e gerir 
os planos de benefícios instituídos para os servidores públicos podem ser equiparadas 
às entidades descritas no inciso II do artigo 71 da Constituição Federal, a propósito da 
menção à sua “natureza pública”, no § 15 do artigo 40 da Carta Política, porquanto 
além de não terem sido instituídas por lei, já que há o necessário ato da Previc (art. 33, 
I da LC 109/01), sendo mantidas com recursos dos próprios participantes (servidores e 
ex-servidores, assistidos) em função da paridade prevista no § 3o do artigo 202 da Carta 
Magna, não atendem sequer ao comando do inciso XIX do artigo 39 da Lei Maior, de 
serem mantidas com recursos públicos.

Demais e ainda a propósito do tema de não submissão ao regime legal de licitações, 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manifestou-se em alentado Acórdão em 
que também afastou a legitimidade do Ministério Público Estadual para promover ação 
civil pública contra EFPC, registrando:

“Ressalte-se ainda que a fundação ré é pessoa jurídica de direito privado, não se su-
jeitando aos procedimentos licitatórios impostos aos entes de personalidade pública 
– aqueles que eventualmente desejassem discutir os gastos da entidade, poderiam 
propor demanda com a finalidade de que fossem prestados os esclarecimentos acerca 
das contas, gastos e despesas com a obra noticiada.

14  Tanto este parecer do Professor Luiz Arthur de Godoy quanto o emitido pelo Professor Miguel Reale, e no mesmíssimo 
sentido parecer emitido pelo Professor Wagner Balera, encontram-se juntados no Processo TC 4.367/026/1999, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, com protocolado em 29/01/1999, nas pp. 70/91; 92/100 e 101/129, respectivamente.

Dessa forma, fica evidente que, no caso em tela, o Ministério Público não tem le-
gitimidade ativa, devendo ser mantida a r. sentença contra a qual foi interposto o 
presente recurso de apelação.

Além disso, mesmo que se fosse analisar o restante das questões, chegar-se-ia à conclu-
são de que não cabe a presente demanda porque a Fundação Cesp tem personalidade 
jurídica de direito privado e não se poderia falar em lesão ao erário público pelos 
gastos efetuados com a obra.

A apelada é entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída 
por escritura pública. Para tais entidades é aplicável a Lei n. 6.435/1977, na qual 
ficou fixada a competência do Ministério da Previdência para sua fiscalização.

O entendimento mencionado, inclusive, foi objeto de estudo no parecer elaborado 
pelo Dr. Luiz Arthur de Godoy (fls. 924/932) no qual demonstrou a natureza pri-
vada da apelada. Também nesse sentido foi o parecer do Dr. Xavier de Albuquerque 
(fls. 235/258).”

Para referência, tal Acórdão, transitado em julgado, é o 131.107-5/8-00, da 9ª 
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado 
pelo Desembargador Antonio Rulli, em julgamento realizado em 09/08/2000, do qual 
fizeram parte os então Desembargadores, e depois Ministros, Ricardo Lewandowski e 
Sidnei Beneti.

Por derradeiro, outro grande jurista e constitucionalista, Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, também teve oportunidade de sobre o tema se manifestar, novamente a pedido da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 
em parecer de 17 de novembro de 200515, mas já a partir da Emenda Constitucional n. 
20/1998 e do novo marco regulatório constituído pelas Leis Complementares n. 108 
e 109, de 2001, portanto.

Cotejando a legislação, principiou por indicar que o artigo 24 da Lei Complementar 
n. 108 (que estabelece disposições especiais para as entidades fechadas de previdência 
complementar patrocinadas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou res-
pectiva administração indireta, assim como por empresas controladas direta ou indireta-
mente), contendo regime especial de controle, envolvendo normatização e fiscalização, 
dispunha expressamente:

“Art. 24. A fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas 
de previdência complementar de que trata esta lei complementar competem ao órgão 
regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar.”

15  Parecer também disponível no site www.abrapp.org.br, área restrita, jurídico.
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Este órgão regulador e fiscalizador, nos termos do artigo 74 da Lei Complemen-
tar n. 109 e até a promulgação da Lei Federal n. 12.154, de 2009 (após a emissão do 
referido parecer, portanto), desdobrava suas funções no Conselho de Gestão da Previ-
dência Complementar e na Secretaria de Previdência Complementar, órgãos de cunho 
“departamental” no Ministério da Previdência Social, sendo certo que o artigo 25 da 
Lei Complementar 108 completava o comando:

“Art. 25. As ações referidas pelo órgão referido no artigo anterior não eximem os 
patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das 
atividades de suas respectivas entidades de previdência complementar.

Parágrafo único. Os resultados da fiscalização e do controle exercidos pelos patroci-
nadores serão encaminhados ao órgão mencionado no artigo anterior.”

Daí, concluiu, Manoel Gonçalves Ferreira Filho:

“Ora, tal órgão é o órgão fiscalizador específico, quer dizer, a Secretaria de Previdên-
cia Complementar do Ministério da Previdência, no tocante às entidades fechadas, 
como já se assinalou.

18. Ao caracterizar este órgão como fiscalizador, a Lei Complementar põe sob seu 
crivo evidentemente toda a fiscalização da atuação da entidade fechada de previdência 
complementar.

A lei complementar, com efeito, não distingue espécies de fiscalização, nem a restringe. 
Claro está que tal fiscalização abrange o poder de apreciar o bom ou mau uso dos 
recursos da entidade, vindos de onde vierem.

19. Assim, por meio dos dois órgãos mencionados – a Secretaria de Previdência 
Complementar e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, ambos do 
Ministério da Previdência –, um efetivo controle (no sentido amplo do termo) exerce 
o Poder Público sobre as entidades de previdência complementar.”

Resta claro do conjunto das análises dos grandes juristas referidos, entre as quais 
não há qualquer discrepância, que:

(I) a previdência complementar no Brasil estrutura-se, efetivamente, como 
um sistema no ordenamento jurídico;

(II) como sistema, tanto na vigência da Lei Federal n. 6.435/1977 quanto 
na do novo marco regulatório, a partir da inserção da matéria na Cons-
tituição Federal, mercê da redação que deu ao seu artigo 202 a Emenda 
Constitucional 20/1998 e através das Leis Complementares n. 108 e 109, 
de 2001, restou fixada a competência especial fiscalizatória das atividades 

das entidades fechadas de previdência complementar pelo Poder Público 
por meio da Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da 
Previdência Social;

(III) as entidades fechadas de previdência complementar administram planos 
de benefícios para trabalhadores da iniciativa privada ou para servidores 
públicos, não demandam a criação por lei, mas sim uma autorização para 
constituição e para o exercício da atividade (Lei n. 6.435/1977, art. 39, 
caput, e Lei Complementar n. 109/2001, art. 33, I);

(IV) as entidades fechadas de previdência complementar não administram 
bens, recursos ou interesses públicos, mas sim recursos privados relativos 
aos participantes dos planos de benefícios de natureza previdenciária que 
gerenciam, independentemente da qualidade de seus patrocinadores;

(V) as entidades fechadas de previdência complementar não submetem suas 
ações ou o patrimônio que administram aos Tribunais de Contas da União 
e congêneres das unidades federadas ou municipais.

Nada obstante todos estes fundamentos já analisados e apresentados, voltamos à 
carga para demonstrar um aspecto central que afasta a alegada competência fiscalizatória 
dos Tribunais de Contas o qual, exclusivamente em função da cronologia dos pareceres 
retroapontados, não fora então abordado: a superveniência da Superintendência Nacional 
da Previdência Complementar (Previc), criada por lei em 2009.

Este aspecto é de tal relevância que no ordenamento jurídico posto o Tribunal de 
Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (e os demais congêneres) 
é que estão sujeitos, na condição de patrocinadores dos planos de benefícios instituídos 
para os seus respectivos servidores16, à supervisão, orientação e fiscalização da Previc, 
nos termos da Lei n. 12.154/2009.

Esta circunstância reforça, como será visto, a compreensão de que qualquer pretensão 
fiscalizatória por parte dessas Cortes de Contas não só constitui superposição de função 
e retrabalho, com indevido dispêndio de recursos públicos em violação aos princípios 
da legalidade, especialidade e economicidade do direito administrativo, como também 
verdadeira afronta à segurança jurídica, pelo inequívoco risco de conflito que estabele-
ce, sendo certo que a insistência no tema pode até constituir postura que ultrapasse os 
limites da responsabilidade de conduta fixados aos agentes do serviço público. Vejamos.

16  Admitidos após a vigência das Portarias n. 239, de 06/05/2013, e n. 247, de 08/05/2013, da Previc, a partir da Lei Federal 
n. 12.618, de 30/04/2012, e Lei da Estadual n. 14.653, de 22/12/2011.
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INCONSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO  
TCU PARA SUSTENTAR SUA PRETENSÃO FISCALIZATÓRIA  
(VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO E RATIO DO ESTADO)

Neste ponto já foi demonstrado que as entidades fechadas de previdência complemen-
tar – administrando e gerenciando planos de benefícios de trabalhadores da iniciativa 
privada ou de servidores públicos – não versam recursos públicos e que tampouco se 
inserem no rol de pessoas jurídicas elencadas taxativamente nos artigos 70 e 71 da 
Constituição Federal, de modo que não há a mínima justificativa técnico-jurídica para 
sustentar a submissão de suas ações ou de seu patrimônio ao crivo fiscalizatório de 
Tribunais de Contas.

Se justificativa técnico-jurídica não há, o que poderia motivar o insistente posicio-
namento dessas estruturas em buscar a submissão das EFPCs? Talvez Luiz Carlos Bresser 
Pereira tenha algo com que contribuir através da análise que fez em seu A Sociedade 
Estatal e a Tecnoburocracia17.

Com efeito, entendia o autor que a razão econômica estava transformando as so-
ciedades depois do desfazimento da crença no capitalismo clássico, ou no socialismo, 
que não revelaram resultado em países que as assimilaram, fazendo-a eleger o culto ao 
técnico, supostamente neutro, e, por conta deste, a privilegiar posições utilitárias que, 
numa estrutura estatal, prestigiariam a eficiência e neste processo definiriam a posição 
de cada qual. Disse:

“O utilitarismo característico do racionalismo tecnoburocrático é claramente verifi-
cável através do objetivo político básico visado pela tecnoburocracia: a eficiência. O 
primeiro e mais importante objetivo a ser alcançado por um sistema tecnoburocrático 
é a eficiência econômica, é a maximização dos resultados em relação aos recursos 
produtivos empregados, é o aumento da produtividade dos trabalhadores, adminis-
tradores, máquinas e recursos naturais. Para a tecnoburocracia, ato racional e ato 
eficiente são sinônimos. Se ato racional é o ato coerente com os fins visados e se ato 
eficiente é o que maximiza resultados em relação a um determinado esforço realizado, 
ato racional e ato eficiente são sinônimos para a ideologia tecnoburocrática. O critério 
de racionalidade de um ato está em sua eficiência econômica, em sua utilidade.”18 

Os atores do sistema tecnoburocrático são os técnicos. No dizer de Bresser Pereira 
“[...] Tecnoburocracia é o governo de técnicos. É o sistema político em que o poder está 
nas mãos dos técnicos, sejam eles economistas, engenheiros, administradores públicos 

17  Editora Brasiliense, 1981.

18  Op. cit., p. 97.

e privados ou militares profissionais. Colocada nesses termos, a tecnoburocracia seria 
um tipo de oligarquia: a oligarquia dos técnicos. Opõe-se, portanto, a outros sistemas 
políticos, particularmente à democracia.”19

Insistindo no ponto, assevera que “[...] Realmente, a tecnoburocracia é por natureza 
antidemocrática. O técnico assume o poder não em função da vontade do povo, expressa 
através do voto, mas em nome de sua competência técnica organizacional. Suas decisões, 
uma vez no governo, não são tomadas em função da consulta ao povo, mas em função de 
sua pretendida racionalidade. Os critérios de racionalidade são, naturalmente, definidos 
pela própria tecnoburocracia, na medida em que apenas os técnicos se consideram com 
capacidade para isso. A população em geral é considerada, por definição, incapaz de tomar 
decisões de natureza técnica. Ora, em um mundo em que tudo foi reduzido à técnica, o 
governo dos povos é também um problema técnico, é um problema a ser decidido por 
economistas, administradores profissionais e militares tecnicamente capazes.”20

Tal concepção, conquanto explique, em parte, esse fenômeno do agigantamento do 
Estado e da disputa interna pela partilha do poder – e fiscalizar é atributo básico do poder 
–, não deve, evidentemente, se sobrepor aos valores superiores de uma Nação que demanda, 
para seu desenvolvimento, o emprego adequado de seus recursos humanos e materiais!

Sabemos que o Estado brasileiro carece de muita coisa, sobretudo tendo uma dí-
vida enorme para com as gerações presentes e futuras, em relação a assegurar melhores 
oportunidades de desenvolvimento econômico, social e cultural. E sabemos, também, 
que o resgate dessa dívida começa pela necessidade de estender a educação e o aprimo-
ramento cultural a todos.

Logo, cada vez que o Estado brasileiro gasta mal, cada vez que se vê envolvido num 
ato de corrupção, de incompetência, de falta de planejamento, de irresponsabilidade, 
de desperdício, enfim, cada vez que um ato destes é praticado, estão sendo desviadas 
importantes fontes de financiamento de aprimoramento devido a cada um dos brasilei-
ros, e de responsabilidade de cada um destes também, sobretudo dos mais esclarecidos 
ou dos que ocupam posição de proeminência.

Nosso país é certamente campeão de normas e de estruturas para revisão de condu-
tas, mas nem por isto atingiu a posição de vencedor sobre suas vicissitudes. Nosso país, 
infelizmente, é também extremamente avaro em relação à promoção de meios efetivos 
de educação de seu povo. Nesse cenário, o “vício de procedimento”, tanto mais quando 
escorado em suposto conhecimento, é uma pérfida forma de deseducação!

19  Op. cit., p. 87.

20  Op. cit., p. 87.
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No sistema fechado de previdência complementar, que de per si pauta-se em ge-
nuína premissa de solidariedade social, já que facultativo, ao ser estruturado a partir 
do comando do artigo 202 da Constituição Federal, vem exatamente no sentido de 
resgatar essa atuação da sociedade, determinado a fazer com que as pessoas percebam 
a importância de sua inclusão, ao mesmo tempo em que percebam a importância de 
sua participação. Não por outra razão que o § 6o do artigo 202 assegurou o princípio 
de integração dos participantes e assistidos de planos previdenciários nos foros onde 
seus interesses sejam discutidos e deliberados. E a este norte obedeceram as Leis 
Complementares n. 108 e 109!

O sistema fechado de previdência complementar, voltado para o coletivo, clama – 
e dá oportunidade – pela participação de seus integrantes, busca promover a educação 
financeira e previdenciária (até porque depende dela para se expandir) e faz destes seus 
primeiros fiscais, a par de toda a estrutura pública concebida para o acompanhamento 
de suas atividades e para sua regulação.

Ora, admitir que o Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso 
Nacional – que é, em última análise, a representação da sociedade brasileira –, tenha 
autonomia para compreender-se órgão de fiscalização de atividades que são regradas 
por um conjunto de normas, egressas de processo legislativo democrático no Congres-
so Nacional e que formam um sistema, o qual já prevê os mecanismos e atores de sua 
fiscalização, corresponde a sinalizar a essa mesma sociedade, representada pelo próprio 
Congresso Nacional, que o Estado transcende a vontade e a finalidade inspiradoras de 
sua instituição, inscritas no Preâmbulo da Carta Magna!

Ora, e aqui falamos dos princípios do direito administrativo tocantes à legalidade, 
especialidade e à economicidade: Como admitir que a organização do Estado, concebida 
justamente para ser o vínculo social de proteção coletiva a permitir o atendimento das 
necessidades de nosso povo – e para encarnar sua representação perante outros povos –, se 
volte contrariamente a este propósito, perpetuando, como bem analisado por Raymun-
do Faoro em sua colossal obra de pesquisa21 de nossa formação histórica, uma situação 
engendrada no Brasil colônia e da qual, às vezes, parece que alguns intencionam que 
dela não nos libertemos?:

“O quadro administrativo da colônia se completa com a presença de quatro figuras, 
que acentuam e reforçam a autoridade metropolitana: o juiz, o cobrador de tributos 
e rendas, o militar e o padre.

21  Os Donos do Poder – formação do patronato político brasileiro. 5. ed., 1. reimpressão. Biblioteca Azul, Editora Globo S.A., 
2013, pp. 216/217.

A autoridade suprema da justiça, contemporânea da fundação do governo-geral, é 
o ouvidor geral. O ouvidor decide os casos crimes, até morte para escravos, gentios, 
peões cristãos livres. Sua competência não abrange pessoas de maior qualidade nem 
alcança o clero. O corregedor da corte julga os recursos de suas sentenças. A inde-
finição entre as atividades judiciárias e administrativas faz intervir nos julgamentos 
o governador-geral. As capitanias se dividem, mais tarde, em comarcas, cada uma 
delas provida de um ouvidor, superintendido por um corregedor, em regra o próprio 
ouvidor. Nas categorias territoriais inferiores, decidem os juízes de fora, letrados 
versados em direito romano e ciosos da ascendência do rei sobre todos os negócios 
subordinados a eles os juízes ordinários, leigos, presos à equidade, ao direito cos-
tumeiro e aos forais. Abaixo deles há ainda os juízes de vintenas, para as aldeias e 
termos, em alçada restrita. A vara traduz e simboliza a autoridade, em sinal de poder 
e jurisdição. Investida de jurisdição administrativa, a justiça se perde nos meandros 
da vida social e econômica da colônia, apesar da aparente clareza das funções traçadas 
pelas Ordenações. Apressou-se a Coroa em criar a primeira Relação – tribunal de 
recursos do Brasil – com percalços que só foram removidos em 1652, acrescida de 
outra, para as capitanias do sul, em 1751. Uma cadeia de alçadas e recursos levava 
a justiça colonial a se perder nas aldeias e a se esgalhar até Lisboa, na Casa de Su-
plicação, no Desembargo do Paço e na Mesa de Consciência e Ordens. Ai de quem 
caísse nessa justiça tarda, incompetente, cruel, amparada nas duras leis do tempo. 
‘Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes, 
e olhai quantos o estão comendo. Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o 
o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o 
a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São 
piores os homens que os corvos. O triste que foi à forca, não o comem os corvos 
senão depois de executado e morto; e o que anda em juízo, ainda não está executado 
nem sentenciado, e já está comido.[...]’”

Não é possível que, 500 anos após a descoberta do Brasil, permaneçamos com 
o vício de criar e recriar estruturas, sobretudo estatais, que disputem funções, que se 
superponham a despeito das competências estabelecidas, que se percam em disputas 
de poder, em prejuízo do bom andamento dos negócios, da eficiência e de recursos 
públicos, ao argumento de uma suposta segurança que, além de irreal, é ameaçada 
exatamente pelo imobilismo imposto em razão das incertezas geradas pela multiplici-
dade de ações demandadas por força dessa anacrônica concorrência de competências.

Ademais, como admitir-se que o setor da previdência complementar fechada, dada 
sua relevância ao desenvolvimento econômico e social do país, arcando com o custeio de 
uma estrutura de supervisão, orientação e fiscalização, através de um tributo – a Tafic, 
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taxa cobrada a título de exercício de poder de polícia pelo Estado – instituído pela Lei 
Federal de criação da Previc (12.154/2009, art. 1222) como um órgão de Estado neces-
sário para robustecer a estrutura do sistema, deva ser “sobreonerado” com a imposição 
de prestação de contas a outros órgãos da administração pública, que sequer atendem 
aos princípios da legalidade, da especialidade e da economicidade23?

É necessário – como dito no início deste estudo – que repensemos a burocracia 
estatal com visão de otimizarmos as estruturas instituídas, a fim não só de dar correto e 
adequado destino aos recursos públicos, como também de alcançar a segurança jurídica 
devida, cuja importância maior é impedir a existência de decisões conflitantes, ainda que 
no campo da possibilidade, e estabelecer as certezas necessárias a que a vida tenha curso.

A esse propósito, observe-se que no Acórdão da Consulta TC 012.517/2012-724, 
embora se invoque inexistir conflito (apenas uma certa concomitância ou subsidiarie-
dade...), não se apresenta qualquer solução para eventual divergência de posições. E se 
ela existir, como será solucionada? Qual órgão da estrutura burocrática seria competente 
para dirimir o conflito estabelecido? E a que custo? (as atividades da EFPC continua-
riam paralisadas, na dependência da fixação de uma diretriz, enquanto as instâncias 
não decidissem?...)

É de ser percebido, ademais, que não há sequer a assunção, pelo TCU, de uma 
posição de hierarquia superior à Previc no exercício do mister de fiscalização. E não 
há, naturalmente, pois em lugar algum do ordenamento jurídico é estabelecida com-
petência aos Tribunais de Contas para fiscalizarem atividades de entidades fechadas de 
previdência complementar e tampouco para supervisionarem a atribuição de supervisão 
e fiscalização da Previc.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a respeito do “desafio da ineficiência”, converge 
ao quanto elaboramos acima em artigo intitulado “Novos horizontes para o Direito 

22  Art. 12. Fica instituída a Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar (Tafic), cujo fato gerador é o 
exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Previc para a fiscalização e a supervisão das atividades descritas no art. 2o. 
§ 1o São contribuintes da Tafic as entidades fechadas de previdência complementar constituídas na forma da legislação. § 2o A 
Tafic será paga quadrimestralmente, em valores expressos em reais, conforme tabela constante do Anexo V, e seu recolhimento 
será feito até o dia 10 (dez) dos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano. § 3o Os valores relativos à Tafic não pagos na 
forma e prazo determinados sofrerão acréscimos de acordo com a legislação aplicável aos débitos em atraso relativos a tributos 
e contribuições federais. § 4o Em caso de pagamento com atraso da Tafic, incidirá multa de mora de 20% (vinte por cento) 
sobre o montante devido, que será reduzida a 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês 
subsequente ao do vencimento. § 5o A Tafic será recolhida ao Tesouro Nacional, em conta vinculada à Previc, por intermédio 
de estabelecimento bancário integrante da rede credenciada.

23  O artigo 60 da Lei n. 12.154/2009, ao alterar o artigo 11 da Lei n. 11.457/2007, não só fixa um contingente de Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil para o exercício da fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar (podem 
ser 385 agentes), como também fixa tal exercício em caráter privativo...

24  Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3133-48/12-P.

Administrativo pelo controle das Políticas Públicas. Ecos de um Congresso: A próxima 
missão”25. Diz o articulista:

“Desperdício, corrupção e inércia: eis, entre outras, três ponderáveis causas da 
ineficiência do setor público. Mazelas da Administração para as quais os controles 
juspolíticos tradicionais da democracia representativa se mostram cada vez mais in-
suficientes, o que propõe, por isso, o grande desafio deste início de século ao Direito 
Administrativo na abertura de novas soluções de controle.

Mas não menos grave é a inoperância, também ligada a esses três vícios apontados 
acima – o do desperdício, da corrupção e da inércia -, como desenvolveu Juarez 
Freitas em sua intervenção sobre o dever de proporcionalidade e controle da omissão 
inconstitucional por parte do administrador público, pois há atuações administra-
tivas constitucionalmente mandatórias, em que, para este ilustre expositor, inexiste 
qualquer sorte de discricionariedade, quer para o legislador, quer para o adminis-
trador público, com o que se concorda irrestritamente, como é o caso exemplar das 
políticas públicas nacionais – e não apenas governamentais – da educação, da saúde 
e da segurança pública.

Para se ter uma ideia da importância e da magnitude deste desafio, um estudo 
empreendido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) mostrou que 15 dos estados membros da União Europeia poderiam cortar 
comodamente 27% de seus gastos públicos, mantendo os mesmos serviços, ou seja, 
reduzindo no total a participação do setor público de 50% para 35% do produto 
interno bruto (PIB).

No extremo negativo, aponta o estudo a Suécia, um reputado modelo de welfare state, 
que, não obstante tal reputação, apresenta em sua notoriamente eficaz administração 
pública o mais alto grau de ineficiência da Europa, pois poderia cortar 43% de seus 
dispêndios, sem que lhe fizessem falta... desde que alcançasse o nível de eficiência 
atingido pelos Estados Unidos da América.”26

A respeito do Brasil, afirma:

“É intuitivo que se a ineficiência está presente em tal grau em países da Comunidade 
Europeia, em um contingente que apresenta a maior concentração de países desen-
volvidos, considere-se então a magnitude e a gravidade desse problema nas nações em 
desenvolvimento... como é o caso da América Latina e, particularmente, o do Brasil.

25  Lições de Direito Constitucional em homenagem ao Professor Jorge Miranda. Coordenadoras Maria Elizabeth Guimarães 
Teixeira Rocha e Samantha Ribeiro Meyer-Pflug. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008.

26  Op. cit., pp. 283/284.
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Com efeito, os dados mais recentes sobre desperdício no Brasil são ainda mais estar-
recedores, pois dão conta de que ‘corrupção e ineficiência administrativa consomem 
um terço da arrecadação’, ou seja: perde-se a astronômica importância de 234 bilhões 
de reais por ano, o equivalente a 100 bilhões de dólares norte-americanos: um desvio, 
em números relativos, de 32% da arrecadação de tributos do país.

Para se ter uma ideia do que representa esta fantástica cifra de desperdício, ela seria 
suficiente para cobrir o déficit, sempre crescente, da Previdência Social, por quase 
seis anos seguidos; construir 13 milhões de moradias populares ao custo unitário 
de R$ 17.000,00; abrir 19,5 milhões de novas salas de aula, ao custo em média de 
R$ 12.000,00 cada uma; ampliar para todas as cidades do país o sistema de água 
canalizada e esgoto tratado, obra estimada em 220 bilhões de reais pela Associação 
das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, ou restaurar toda a malha rodoviária 
estadual e federal, de 156 mil quilômetros, e mantê-la por sessenta anos consecutivos, 
segundo os cálculos da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base.”27

Percebe-se, sem maior necessidade de aprofundamento, que a superposição de 
estruturas estatais para fazer as mesmas coisas é algo que não pode mais ser admitido 
e deve ser diuturnamente combatido. Sem qualquer sentido, portanto, a invocação do 
Acórdão da Consulta TC 012.517/2012-7, quanto ao Tribunal de Contas da União 
poder, se provocado por quem de direito ou se assim o entender, exercer sua função 
fiscalizatória sobre as entidades e as atividades da previdência complementar fechada.

Data venia, o ordenamento jurídico, como demonstrado, em nenhum momento 
outorgou qualquer competência ao Tribunal de Contas da União, e tampouco aos seus 
congêneres estaduais ou municipais, para fiscalizar qualquer atividade de qualquer 
entidade fechada de previdência complementar.

Ao contrário, o ordenamento jurídico estabeleceu que a competência para o exercício 
de tal mister é da Superintendência Nacional da Previdência Complementar (Previc), 
criada através da Lei n. 12.154/2009. E até aos patrocinadores dessas EFPCs, além 
dos participantes dos planos de benefícios por elas administrados.

Chegado a este ponto, e antes de nossas conclusões finais, cumpre explorar um 
pouco o fundamento do direito administrativo, que abriga as regras de estruturação do 
Estado e bem assim as definidoras das competências distribuídas, em observância aos 
princípios já citados, que aqui serão revistos.

Para tanto, e preliminarmente, algumas considerações tomadas ao jurista e Ministro 
do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso, quanto à distinção entre regras e 
princípios e a visão da dogmática moderna a emprestar-lhe sustentação.

27  Op. cit., p. 284.

“Regras são proposições normativas aplicáveis sob a forma de ‘tudo ou nada’ (all or 
nothing). Se os fatos nela previstos ocorrerem, a regra deve incidir, de modo direto 
e automático, produzindo seus efeitos. Por exemplo: a cláusula constitucional que 
estabelece a aposentadoria compulsória por idade é uma regra. Quando o servidor 
completa setenta anos, deve passar à inatividade, sem que a aplicação do preceito 
comporte maior especulação. O mesmo se passa com a norma constitucional que 
prevê que a criação de uma autarquia depende de lei específica. O comando é objetivo 
e não dá margem a elaborações mais sofisticadas acerca de sua incidência. Uma regra 
somente deixará de incidir sobre a hipótese de fato que contempla se for inválida, se 
houver outra mais específica ou se não estiver em vigor. Sua aplicação se dá, predo-
minantemente, mediante ‘subsunção’.

Princípios contêm, normalmente, uma maior carga valorativa, um fundamento ético, 
uma decisão política relevante, e indicam determinada direção a seguir. Ocorre que, 
em uma ordem pluralista, existem outros princípios que abrigam decisões, valores 
ou fundamentos diversos, por vezes contrapostos. A colisão de princípios, portanto, 
não só é possível, como faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Por isso a sua 
incidência não pode ser posta em termos de ‘tudo ou nada’, de validade ou invalidade. 
Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de peso e importância. À vista dos 
elementos do caso concreto, o intérprete deverá fazer escolhas fundamentadas, quando 
se defronte com antagonismos inevitáveis, como os que existem entre a liberdade de 
expressão e o direito à privacidade, a livre iniciativa e a intervenção estatal, o direito 
de propriedade e sua função social. A aplicação dos princípios se dá, predominante-
mente, mediante ‘ponderação’.”28 

(grifo nossos)

Quanto à novidade que surge no tratamento do tema de aplicação do direito, 
reconhece o jurista que

“A novidade das últimas décadas não está, propriamente, na existência de princípios 
e no seu eventual reconhecimento pela ordem jurídica. Os princípios, vindos de 
textos religiosos, filosóficos ou jusnaturalistas, de longa data permeiam a realidade 
e o imaginário do Direito, de forma direta ou indireta. Na tradição judaico-cristã, 
colhe-se o mandamento de respeito ao próximo, princípio magno que atravessa 
os séculos e inspira um conjunto amplo de normas. Da filosofia grega origina-se o 
princípio da não contradição, formulado por Aristóteles, que se tornou uma das leis 
fundamentais do pensamento: ‘Nada pode ser e não ser simultaneamente’, preceito 

28  O novo direito constitucional brasileiro – Contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 
3. reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, pp. 123/124.
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subjacente à ideia de que o Direito não tolera antinomias. No direito romano pre-
tendeu-se enunciar a síntese dos princípios básicos do Direito: ‘Viver honestamente, 
não a lesar outrem e dar a cada um o que é seu’. Os princípios, como se percebe, 
vêm de longe e desempenham papéis variados. O que há de singular na dogmática 
jurídica da quadra histórica atual é o reconhecimento de sua normatividade.”29

(grifo nosso)

Com este viés, portanto, de assunção da relevância dos princípios de direito, so-
bretudo no caso do direito administrativo no tema em estudo, é que se deve analisar a 
questão da competência ou não dos Tribunais de Contas para supervisionar e fiscalizar 
as atividades da previdência complementar fechada no Brasil.

Já vimos das principais disposições constitucionais e legais que focalizam e deli-
mitam o assunto. Tracemos, pois, breves considerações sobre os princípios invocados 
a guiarem a interpretação dos textos normativos, a saber: legalidade, especialidade, 
economicidade e segurança jurídica.

Celso Antonio Bandeira de Melo informa que:

“O advento do Estado de Direito promoveu profunda subversão nestas ideias 
políticas, que eram juridicamente aceitas. Ao firmar a submissão do Estado, isto 
é, do Poder, ao Direito e ao regular a ação dos governantes com os administrados, 
fundando, assim, o Direito Administrativo, este último veio trazer, em antítese ao 
período histórico precedente – o do Estado de Polícia –, justamente a disciplina 
do Poder, sua contenção e a inauguração dos direitos dos, já agora, administrados 
– não mais súditos.

Em suma: O Direito Administrativo nasce com o Estado de Direito, porque é o 
Direito que regula o comportamento da Administração. É ele que disciplina as re-
lações entre Administração e administrados, e só poderia mesmo existir a partir do 
instante em que o Estado, como qualquer, estivesse enclausurado pela ordem jurídica 
e restrito a mover-se dentro do âmbito desse mesmo quadro normativo estabelecido 
genericamente. Portanto, o Direito Administrativo não é um Direito criado para 
subjugar os interesses ou os direitos dos cidadãos aos do Estado. É, pelo contrário, 
um Direito que surge exatamente para regular a conduta do Estado e mantê-la 
afivelada às disposições legais, dentro desse espírito protetor do cidadão contra des-
comedimentos dos detentores do exercício do Poder estatal. Ele é, por excelência, o 
Direito defensivo do cidadão – o que não impede, evidentemente, que componha, 
como tem de compor, as hipóteses em que os interesses individuais hão de se fletir aos 

29  Op. cit., pp. 121/122.

interesses do todo, exatamente para a realização dos projetos de toda a comunidade, 
expressados no texto legal.”30

(grifo nosso)

Ora, exatamente a propósito da necessidade de identificação da importância dos 
princípios informativos do direito administrativo para combater os equívocos do po-
sitivismo jurídico, em que imperavam o formalismo e o dogmatismo, é que observou 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

“Foram suas próprias contradições e seus erros históricos que, após mais de um século 
de catástrofes e abusos do ser humano, acabaram despertando a consciência dos povos 
para a necessidade de reinfundir os valores perdidos pelo Direito, esvaziado pela fria 
lógica dominadora do Estado-potência, possibilitando o auspicioso ressurgimento 
dos princípios, já não apenas como meros elementos informativos dos legisladores 
e dos intérpretes, apenas tolerados ao fastígio da dogmática positivista, mas como 
portadores de eficácia própria, por expressar valores, finalidades e interesses capitais e 
indisponíveis da natureza humana, assim entendidos como as próprias vigas mestras 
da convivência social e, por isso, do Direito, passando a se refletir nos textos legisla-
tivos e, de modo especial, nas Constituições pós-modernas, como, destacadamente, 
o foi na Carta Política brasileira de 1988.” 31

Tratando do “princípio da legalidade”, esclarece o autor estar inserido no “princípio 
de juridicidade”, pois “A submissão do agir ao Direito, condição da convivência social 
de imemorial concepção no processo civilizatório, é a essência deste princípio, devendo 
ser de todos exigida com relação a condutas ou inações juridicamente prescritas, sendo 
regra geral nas sociedades livres, a liberdade de ação.”32

Entretanto, continua, “[...] se a liberdade é a regra para os indivíduos, em reverência 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, a submissão do agir do Estado ao Direito 
será sempre mandatória, pois o Poder Público não pode atuar, sob hipótese alguma, fora 
de suas pautas. Se, por isso, no Direito Privado, prevalece o princípio da liberdade, que 
reconhece aos indivíduos a autonomia da vontade, atuando o Direito como um limite 
da ação, no Direito Público, ao revés, não existe qualquer liberdade no agir do Estado, 
atuando o Direito como seu único e próprio fundamento de ação.”

Pelo “princípio da legalidade” observa, “o Estado se autolimita, o que caracterizou 
o surgimento histórico do ‘Estado de Direito’, em oposição ao ‘Estado Absolutista’, em 

30  Curso de Direito Administrativo. 32. ed., revista e atualizada até a Emenda Constitucional n. 84, de 02/12/2014. Malheiros 
Editores, 2015, pp. 47/48.

31  Curso de Direito Administrativo. 16. ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 75.

32  Op. cit., p. 85.
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que primava a vontade do soberano, concepção atribuída a Robert von Mohl, em obra 
de 1835 sobre o ‘império da lei’. Portanto, por definição, um Estado que se submete 
às suas próprias leis, daí a consagrada expressão de Léon Diguit, ‘suporta a lei que 
fizeste’ (legem patere quam fecist), enunciando em síntese este princípio, uma vez que, 
declarando o Direito ao positivá-lo, o Estado exerce sua autocontenção, assegurando à 
sociedade – que o criou e o mantém, para organizá-la e dirigi-la – a preciosa dádiva da 
certeza jurídica. Como consequência, este princípio obriga o Estado, como adminis-
trador dos interesses da sociedade, a agir sempre secundum legem, jamais contra legem 
ou mesmo praeter legem.”33

Alexandre Santos de Aragão faz coro com o autor supra ao enunciar o ‘princípio 
da legalidade’, lembrando que algumas etapas de seu percurso histórico estão ligadas à 
ideia da separação dos poderes e que

“Dentro da concepção inicial do princípio da legalidade, sustentava-se que o Poder 
Executivo só poderia agir para aquilo que já fosse exaustivamente predeterminado 
por lei. Dentro dessa visão inicial de separação dos Poderes, o Executivo administra 
a gestão do bem coletivo apenas ‘executando’ as normas previamente estabelecidas 
pelo Poder Legislativo. Daí se ver o Governo como um Poder Executivo, e a vetusta 
definição de que administrar seria ‘aplicar a lei de ofício’.

Acontece que essa visão de separação de poderes e de uma Administração Pública 
meramente executora de leis era, já na época de sua elaboração, meramente ideal, 
nunca realizada plenamente na prática. Viu-se, por um lado, que nem todas as funções 
estatais poderiam ser subsumidas à classificação tripartite clássica (administração, 
legislação e jurisdição – como classificar, por exemplo, dos tribunais de contas, do 
Ministério Público e de controle abstrato de constitucionalidade?). Notou-se ainda 
a inconveniência de que cada um daqueles órgãos estruturais de organização esta-
tal – Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário – exercesse apenas a sua 
função principal. Na verdade, cada um deles exerce todas as funções clássicas, apenas 
preponderando a sua função principal típica sobre as outras (ver capítulos I e II).”34

Dentro da assim reconhecida separação dos poderes, evidentemente observadas as 
cargas de preponderância referidas, explicita o “princípio da especialidade” como

“[...] inerente à descentralização administrativa, por meio do qual o Estado destaca 
algumas de suas atividades para que sejam desempenhadas por entidades por ele criadas 
especialmente para aquele fim. Tais entidades só podem, até mesmo para cumprir 

33  Op. cit., pp. 85/86.

34  Curso de Direito Administrativo. 2. ed., revista, atualizada e ampliada. Editora Forense, 2013, pp. 59/60.

a lei que as criou (princípio da legalidade), exercer as funções especificamente a ela 
conferidas. Uma entidade criada para gerir a aposentadoria dos servidores públicos 
não poderia, por exemplo, também começar a regular a previdência privada. O mes-
mo raciocínio deve ser aplicado aos órgãos administrativos (não personalizados) que 
tenham recebido competências específicas do ordenamento jurídico.”35

Em reforço, complementa adiante:

“Esse princípio (o da especialidade), já tratado no Capítulo II, é inerente à descen-
tralização e à desconcentração administrativa, pela qual o Estado destaca algumas de 
suas atividades para serem desempenhadas por determinadas entidades ou órgãos. 
Dessa forma, esses órgãos ou entidades só podem exercer as funções especificamen-
te a ela acometidas, sob pena de violação da norma que as criou com apenas essas 
competências.”36

Explica-se o “princípio da especialidade” por conta da necessidade de eficiência 
operativa. Sobre isto, desenvolve Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

“A lei, ao instituir certa especialização, uma vez que o faça, adscreve a cada ente, órgão 
ou agente um campo ou um setor determinado de ação administrativa, demandando 
certos conhecimentos específicos para a realização eficiente dos fins administrativos 
nela visados, vedando-se, em consequência, que esses entes, órgãos ou agentes atuem 
na prossecução de qualquer outra finalidade que não aquela ínsita em sua respectiva 
regra de competência.

Ante essa vedação, nulas serão quaisquer atividades estranhas à lei instituidora ou que 
a extrapolem, mesmo se a intenção for manifestamente a de servir a sociedade ou de 
apoiar de algum modo a ação administrativa pública. Seria assim irregular, exempli 
gratia, o ato de um instituto de previdência que instituísse um serviço de assistência 
médico-hospitalar, como também o seria a aceitação de um legado por uma autarquia 
que implicasse a instituição de um serviço estranho à finalidade legal da entidade.

O princípio da especialidade, de caráter substantivo, informa particularmente a 
distribuição de competências administrativas entre entidades, órgãos e agentes esta-
tais, estando diretamente conotada ao princípio da eficiência e aos resultados da ação 
administrativa, atuando como seguro critério de distribuição funcional.”37

(grifo nosso)

35  Op. cit., pp. 95/96.

36  Op. cit., p. 106.

37  Op. cit., p. 112.
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Já do exame destes dois primeiros princípios, o da “legalidade” e o da “especialida-
de”, percebe-se que é absolutamente incorreta a versão contida no Acórdão da Consulta 
TC 012.517/2012-7 quanto a possuir, o TCU, competência concorrente à Previc para 
fiscalizar as atividades de previdência complementar ou que possa utilizar-se, além 
dos instrumentos legais que regem a atividade da previdência complementar fechada, 
inclusive aferidores da responsabilidade dos gestores das EFPCs, de normas supletivas 
que entenda aplicáveis e sejam emanadas dos normativos que regem as suas próprias 
atividades.

(grifo nosso)
O “princípio da legalidade” impõe que o acometimento de competência decorra 

de diploma normativo expresso e este, como já visto, se constitui na Lei n. 12.154, de 
2009, que já fora especificamente demandada pelo artigo 5o da Lei Complementar n. 
109, de 2001. E enquanto este diploma legal não veio a lume, aplicando-se o artigo 74 
da mesma Lei Complementar n. 109, estava acometida a competência fiscalizatória das 
atividades das entidades fechadas de previdência complementar à então Secretaria da 
Previdência Complementar, então órgão do Ministério da Previdência Social.

Já quanto ao “princípio da economicidade”,

“[...] deve ser recebido como um princípio geral do Direito Administrativo, em razão 
de sua amplitude quando se trata de aferir o desempenho em termos de custo-bene-
fício da administração pública.

Neste sentido, em parte é corolário do princípio da eficiência, acima estudado, 
porque se volta à observância de uma relação, que aqui é especificamente financeira, 
portanto, mensurável ou estimável, entre insumos e produtos, pois, tanto quanto 
nas hipóteses aplicativas daquele princípio matriz, a economicidade tampouco 
prescinde de parâmetros objetivos, claros e previamente conhecidos, para que, em 
cotejo com eles, seja possível chegar-se a conclusões juridicamente válidas, sobre 
sua eventual violação, não podendo decorrer, portanto, de uma apreciação livre e, 
muito menos, subjetiva dos atos da Administração, daí a necessidade de motivação 
quando de sua aplicação.”38

O mesmo autor, tratando de princípio antecedente, da “eficiência administrativa”, 
esclarece que, com o desenvolvimento dos conceitos da administração pública, não basta 
a prática de atos que estejam aptos a atingir os fins colimados, mas torna-se fundamental 
que esses atos sejam praticados com predicativos de excelência tais que possibilitem o 
melhor atendimento de suas finalidades. Diz: 

38  Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo citado, p. 116.

“Entendida assim, a ‘eficiência administrativa’, como a melhor realização possível da 
gestão dos interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos administrados 
com os menores custos para a sociedade, ela se apresenta, simultaneamente, como 
um atributo técnico da administração, como uma exigência ética a ser atendida, no 
sentido weberiano de resultados, e, coroando a relação, como uma característica 
jurídica exigível, de boa administração dos interesses públicos.

Embora já praticado no âmbito da proteção ao consumidor, e doutrinariamente 
reconhecido nas obras dos administrativistas mais recentes, o certo é que, uma vez 
constitucionalmente consagrado este dever de eficiência do setor público, conotado 
aos interesses da sociedade, sempre que possa ser objetivamente aferível, passou a ser 
um direito da cidadania.”39

Por derradeiro, o “princípio da segurança jurídica”.
“Segurança jurídica” é um sonho de consumo cuja execução envolve o estabe-

lecimento de regras estáveis e bem delineadas quanto às condutas sociais, no âmbito 
do ordenamento. Sabemos, entretanto, que muitas vezes a estruturação das normas 
de conduta não atinge a nitidez necessária a abstrair de dúvidas sua compreensão e, 
consequentemente, sua aplicação. Todavia, o ideal há de ser sempre perseguido, pois 
uma sociedade sem estabilidade, sem parâmetros que informem e avaliem sua condição 
estrutural, em que inibida a reflexão não se permita a correção de rumos, será sempre 
uma sociedade incompleta, não solidária e incapaz de promover seu aprimoramento.

A “segurança jurídica” não só permite a adequada construção de normas como pro-
picia a contínua reflexão valorativa sobre o marco erigido, justificando sua estabilidade 
e preservação. Na abalizada lição de Odete Medauar:

“Em essência segurança jurídica diz respeito à estabilidade das situações jurídicas. 
Expressa a condição do indivíduo como sujeito ativo e passivo das relações sociais, 
quando podendo saber quais são as normas jurídicas vigentes, tem fundadas expec-
tativas de que elas se cumpram. A sociedade necessita de uma dose de estabilidade, 
decorrente, sobretudo, do sistema jurídico. A segurança jurídica permite tornar 
previsível a atuação estatal e esta deve estar sujeita a regras fixas. Diz respeito, assim, 
à estabilidade da ordem jurídica e à previsibilidade da ação estatal.”40

“Segurança jurídica”, portanto, não é um conceito abstrato nem uma ideia precon-
cebida. É um estado, um valor que, na medida em que arraigado na estrutura de uma 

39  Op. cit., p. 116.

40  Segurança jurídica e confiança legítima. In Fundamentos do Estado de Direito – Estudos em homenagem ao Professor Almiro 
do Couto e Silva. Humberto Ávila (organizador). São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 115.
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dada sociedade, viabilizará seu constante desenvolvimento mediante a proteção de seu 
próprio processo transformador.

Mas não só isto! A “segurança jurídica” é, antes de tudo, o solo firme que permite 
o caminhar desenvolto, em equilíbrio. Sem a segurança jurídica não há atividade, não 
há atração de recursos para financiar as atividades, posto que não há a confiança neces-
sária a tal. Há, de fundamental, portanto, a ideia de preservação do desenvolvimento 
econômico – com as inclusões sociais que o modelo permite –, que não ocorre em 
ambiente de insegurança jurídica. 

Assim, bem vistos estes princípios informadores do direito administrativo, não há 
como convencer a posição final expressa pelo Tribunal de Contas da União, na Consulta 
TC 012.517/2012-7, pois:

i) pelo “princípio da legalidade”, resta demonstrado que a Superintendência Na-
cional da Previdência Complementar (Previc) é a autarquia especial instituída 
por lei com a missão específica de fiscalizar as atividades das entidades fechadas 
de previdência complementar, para cujo custeio, exatamente, a Lei n. 12.154, de 
2009, criou uma taxa, a título de exercício de poder de polícia, denominada Tafic 
(art. 12, conforme nota 22, p. 37, deste estudo);

ii) pelo “princípio da especialidade”, criada a autarquia especial (Previc) com a finali-
dade de supervisão e fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar – administrem elas planos previdenciários para trabalhadores da 
iniciativa privada ou para servidores públicos –, não é concebível a repartição dessa 
competência com nenhum outro órgão da administração pública, muito menos o 
Tribunal de Contas da União (TCU), que reconhecera no Acórdão n. 2.235/2011 
(antes do Acórdão da Consulta TC 012.517/2012-7) sua incompetência para a 
fiscalização dos fundos de pensão: “6. Após percuciente análise a equipe de au-
ditora da 2ª Secex concluiu não ser viável a este tribunal fiscalizar diretamente as 
entidades fechadas de previdência complementar. Destarte, enumerou as formas 
de atuação desta Corte de Contas que, no seu entender, seriam mais eficazes: a) 
análise e julgamento das contas dos jurisdicionados patrocinadores, ocasião em 
que deverá impor à patrocinadora a obtenção do devido ressarcimento, em caso 
de prejuízo ao erário (chamada atuação em ‘segunda ordem’). O risco de dano 
ao erário pode ser identificado quando o fundo de pensão apresenta sucessivos 
déficits atuariais em suas demonstrações contábeis, que devem ser informadas 
ao Tribunal na prestação de contas de seu patrocinador e na tomada de contas 
da atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); b) 
quando julgar necessário, especialmente levando em conta o risco de dano ao 

erário, fiscalizar determinados fundos de pensão, por via de acesso ao patrocina-
dor e à atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
que têm a competência legal de supervisão e fiscalização de ‘primeira ordem’; c) 
fiscalizar diretamente os órgãos de controle que atuam no sistema, como a Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), o Departamento 
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) e a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). [...]”; 

iii) pelo “princípio da economicidade”, que exige da Administração Púbica eficiência 
e, claramente, a superposição de atividades com gasto cumulativo de recursos pú-
blicos não atende aos requisitos de uma atuação eficiente e segundo os interesses 
da sociedade, sobretudo num país tão carente de recursos para as áreas básicas de 
saúde, educação, segurança e empregos; e,

iv) finalmente, pelo “princípio da segurança jurídica”: não existindo hierarquia le-
galmente estabelecida entre o Tribunal de Contas da União – ou seus congêneres 
Estaduais ou Municipais –  em relação à Previc, por evidente que haverá – e já há 
– o risco de que se apresentem decisões ou recomendações conflitantes, não só a 
inibir a atuação do órgão legalmente constituído mas também, e mais importante, 
a inibir a atuação das EFPCs e a sinalizar, equivocadamente, a complexidade do 
sistema, prejudicando seu fomento.

Com estas considerações, portanto, entendemos que, embora o momento seja de 
celebração da vigência do aprimorado marco regulatório da previdência complementar, 
inaugurado a partir da Emenda Constitucional n. 20, de 16 de dezembro de 1998, e 
conformado a partir da edição das Leis Complementares n. 108 e 109, de 29 de maio 
de 2001, continua sendo absolutamente necessário o debate com todos os atores da 
sociedade, aos quais se devem juntar aqueles que também a ela pertencem mas que 
encontram-se exercendo funções na Administração Pública, acerca da melhor forma 
de conjugar esforços para propiciar o desenvolvimento de todos, e, por fim, da Nação.

Há a clara necessidade de iniciarmos um tempo novo em nossa sociedade, fazendo 
cessar as divisões, as parcelas, para pensarmos no todo, no conjunto, constituindo as 
frações apenas um recurso para melhor compreender a integralidade, e não para perpe-
tuar uma visão autonomista, segregacionista, autossuficiente, geradora de anacronismos 
e custos indevidos.

Quando se pondera que não cabe reconhecer competência aos Tribunais de Con-
tas para supervisionar e fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar ou o patrimônio que administram, não se está querendo alijar o Estado 
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de fiscalizar tais atividades ou Entidades, e muito menos ignorando-se que desvios de 
conduta de dirigentes têm sido identificadas ao longo do tempo. O que se está preten-
dendo, entretanto, é que sejam apenas utilizados os veículos adequados a tal desiderato, 
sem causar ineficiência ao sistema ou custos adicionais à sociedade.

Ora, se o ordenamento jurídico expressamente elegeu uma autarquia especial, criada 
pela Lei n. 12.154, de 2009, para exercer a competência de supervisão e fiscalização do 
setor, inclusive com a instituição de um tributo – Tafic – para financiar tais atividades, 
o que cabe à Administração Pública, com o concurso da sociedade civil, é aprimorar 
esse veículo, e não lhe fazer concorrência, pois o resultado só poderá ser a geração de 
ineficiência e insegurança jurídica.

Por fim, é importante que nos lembremos de que a previdência complementar se 
encontra no rol das atividades privadas regulamentadas, que se podem enquadrar no 
que sobre o tema expõe Alexandre Santos de Aragão.

“Da qualificação dessas atividades, por um lado, como atividades privadas (não como 
serviços públicos), mas por outro, como atividades privadas de interesse público, 
sujeitas a uma permanente e incisiva regulação estatal, podem ser extraídas duas 
consequências relativamente antagônicas, em relação às quais se deve sempre buscar 
o necessário e delicado equilíbrio:

a) as empresas exercerem essas atividades não por uma decisão político-administrativa 
do Estado, mas por direito próprio, o que não ilide, contudo, que sejam submetidas 
à exigência de uma prévia autorização (art. 170, parágrafo único, CF), discricionária 
ou vinculada, e a uma forte regulação (art. 174, CF), que pode inclusive alcançar 
alguns aspectos essenciais da atividade, como a fixação dos preços a serem cobrados 
dos usuários (ex.: táxis) e o conteúdo mínimo das prestações (ex.: planos de saúde);

b) essas competências autorizatórias e regulatórias da Administração Pública não 
podem, contudo, ser legislativa ou administrativamente impostas como se essas 
atividades fossem do próprio Estado (como se fossem serviços públicos), e não da 
iniciativa privada.”41

41  Op. cit., pp. 401/402.
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DIGITAL E CONECTADO 

1. A IMPORTÂNCIA DE REFLETIR SOBRE OS FUTUROS POSSÍVEIS
“Você tem que pensar nas coisas grandes enquanto faz as pequenas, pois assim estas 
irão conduzi-lo à direção certa.” Alvin Toffler

Escolhi essa frase de Alvin Tofler para começar este texto por dois motivos. O primeiro 
deles é porque considero esse autor um dos maiores pensadores sobre a transformação que a 
tecnologia de informação produziria sobre nossas vidas. Mais conhecido pelos livros Choque 
do Futuro, publicado em 1970, e a A Terceira Onda, publicado em 1980, ele foi autor de 
inúmeras outras obras, como o imperdível Powershift: as mudanças do poder, publicado 
em 1990, e Criando uma Nova Civilização: a Política da Terceira Onda. Em todos esses 
livros, o autor, sempre acompanhado de sua esposa, Heidi Tofler, antecipou em décadas 
algumas das mais importantes mudanças pelas quais passaria nossa sociedade e como ela 
seria transformada pela tecnologia, até se tornar a “sociedade da informação”. O segundo 
motivo é porque entendo que a antecipação às tendências do futuro é um importante 
diferencial para pessoas, profissionais e empresas, permitindo-os trilhar caminhos não 
trilhados, com os riscos e as oportunidades que isso representa.

Outro autor que influenciou significativamente minhas percepções sobre a impor-
tância da antecipação de tendências foi o filósofo Ulrich Beck1, autor do livro Sociedade 
de Risco Mundial: em busca da segurança perdida (2008). 

“Os riscos são sempre acontecimentos futuros que é possível que ocorram, que nos 
ameaçam e, posto que esta ameaça permanente determina nossas expectativas, invade 
nossas mentes e guia nossos atos, resultando em uma força política transformadora.” 

Quando refletimos sobre os futuros possíveis, não saímos imunes: esses pensamentos 
sobre o futuro se refletirão sobre nossas ações no dia de hoje, identificando oportunidades 
ou ameaças e modificando o curso de nossas pequenas ações, direcionando-as para as 
transformações necessárias, quer para crescimento, quer para sobrevivência.  

1  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida. Tradução do alemão para o espanhol de 
Rosa S. Carbó. Barcelona: Paidós, 2008. 
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É com essa pretensão, de antecipação de tendências futuras da tecnologia que 
possam interferir no segmento de previdência complementar, que aceitei o desafio de 
escrever este capítulo do livro, a convite do ilustre amigo Adacir Reis.

Tenho plena consciência de que as reflexões que aqui faço não possuem aplicação 
prática no curto prazo, e que existe o risco de que as tendências que apresento não se 
concretizem, ou que sejam suplantadas por novas tendências. Mas me aventurarei nessa 
direção para estimular nossa imaginação, com o objetivo de despertar a força transfor-
madora necessária para o aperfeiçoamento e crescimento de nosso sistema de entidades 
fechadas de previdência complementar. 

2. REVISITANDO O PASSADO: O PRESENTE DE HOJE SUPEROU  
 O FUTURO DE ONTEM!

Antes de atuar no segmento de previdência complementar – ao qual tenho me dedicado 
nos últimos 19 anos –, trabalhei durante de 15 anos na área de Tecnologia de Informa-
ção, na qual atuei desde como programador até como superintendente de informática. 
Meu primeiro contato com a tecnologia foi precoce, aos 11 anos de idade, quando me 
divertia com meu irmão mais velho com um brinquedo chamado “Engenheiro Ele-
trônico”, dado a ele por meu pai, que permitia que montássemos diferentes circuitos, 
utilizando componentes fixados por molas sobre uma placa de madeira. Daí, para cursar 
o ensino médio em eletrônica no CEFET/PR e o nível superior em Processamento de 
Dados na UFPR foi um pulo.

Apesar de não me considerar velho, e muito menos obsoleto, às vezes me sinto 
constrangido ao confessar que utilizei cartões perfurados para programar, trabalhei 
com mainframes IBM 360 utilizando enormes terminais de tela verde, utilizei o então 
moderno microcomputador TK 82 com vastos 8K de memória e armazenava seus pro-
gramas utilizando gravadores de áudio. Utilizei equipamentos PC 500 da Prológica, com 
processadores de 8 bits e sistemas operacionais CP/M, vi a evolução para equipamentos 
de 16 bits com sistemas operacionais MS-DOS e assisti com espanto ao surgimento do 
inovador Windows e do mouse.

Recordo-me das aulas na faculdade, em que discutíamos como a evolução dos 
computadores alteraria o futuro de nossa sociedade. Há 34 anos avaliávamos a possi-
bilidade – remota para a época – de uma futura convergência das mídias (áudio, voz, 
dados e textos) em um único equipamento. Mas acreditávamos na Lei de Moore, que 
previa que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100%, pelo mesmo 
custo, a cada período de 18 meses. Tínhamos o livro A Terceira Onda, de Alvin Tofler, na 
cabeceira, olhando com curiosidade e otimismo para o novo mundo que estava sendo 

construído, baseado na sociedade da informação. Fazíamos parte daquela transformação, 
e éramos não só espectadores, mas agentes da mudança. Sou uma testemunha da história 
da tecnologia nos últimos 40 anos e aprendi a não desprezar tendências.

Minha opinião é de que a principal tendência transformadora e revolucionária de 
hoje não está na capacidade em gigabytes de memória nem nos gigahertz dos proces-
sadores, nem em softwares de inteligência artificial, nem nas últimas e mais modernas 
soluções ou arquiteturas tecnológicas. Acredito que a revolução está se dando porque, 
pela primeira vez na história da humanidade, estamos chegando perto do ponto em 
que cada cidadão do planeta terá um equipamento efetivamente pessoal, conectado 
ao mundo, com capacidade e potencial para interagir em tempo real, para as mais 
distintas finalidades possíveis. Esses equipamentos, cada vez mais baratos e acessíveis, 
estão se tornando uma extensão de quem somos, modificando a forma pela qual nos 
relacionamos, como compramos, como acessamos dados, como escolhemos restaurantes 
e hotéis, como chamamos táxis.  

Assim, quando hoje utilizo meu smartphone com 64GB de memória, acesso infor-
mações do ambiente corporativo de nossa fundação, ao mesmo tempo em que posso 
enviar e-mails, mensagens, assistir a vídeos, ler notícias, ouvir músicas (e às vezes até 
falar ao telefone), percebo que a realidade superou em muito nossas fantasias de 34 
anos atrás. Para o bem e para o mal, a tecnologia se inseriu em nosso trabalho, em nosso 
lazer, em nossa família, e está se tornando parte de nossa identidade!  

3. SMARTPHONES: ESTES EQUIPAMENTOS ESTÃO  
 TRANSFORMANDO O MUNDO

Os primeiros PCs, os personal computers, da década de 1980, eram chamados de com-
putadores pessoais porque fugiam do padrão dos caríssimos mainframes, disponíveis só 
para grandes empresas. Mas no início a disponibilidade desses PCs era ainda limitada 
pelo custo: sua presença nos lares era restrita e seu poder de se incorporar ao dia a dia 
das pessoas era também limitado.  Mesmo a evolução dos microcomputadores para 
notebooks, tablets ou similares, que elevou fortemente a penetração dessa tecnologia em 
nossas casas, não teve o condão de tornar esses equipamentos em dispositivos efetiva-
mente pessoais.

Em meu entendimento, o fenômeno do equipamento verdadeiramente pessoal 
só foi alcançado com os smartphones, cuja utilização estima-se venha a atingir 95% da 
população nos próximos anos. 

Apenas para termos uma referência sobre a presença dos smartphones na socie-
dade, recentemente uma empresa israelense desenvolveu um inovador software para 
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contagem de público em lojas ou grandes manifestações, baseado única e exclusi-
vamente na detecção da quantidade de aparelhos celulares. O impressionante é que 
o índice de acerto da contagem alcançou 90% em relação à estimativa divulgada 
pelos órgãos oficiais2. Ou seja, estamos chegando ao ponto de que, para contar a 
população de um local, bastará contar a quantidade de celulares conectados. Quer 
algo mais pessoal do que isso?

Estima-se que tenhamos evoluído de 80 milhões de celulares em 1995 para 5,2 bi-
lhões de aparelhos em 2014, e que os usuários passem mais de duas horas diárias com 
esse aparelho à mão, acessando-os em média 140 vezes por dia3.

Nossa relação íntima com os celulares tem o potencial de nos redefinir como es-
pécie humana, uma vez que ele está se tornando a porta para todas as nossas interações 
com o mundo, no âmbito social, profissional, político, lazer, finanças, compras, para 
absolutamente tudo.

Nossos futuros participantes de entidades de previdência já nasceram nesse mun-
do digital. Provavelmente nunca foram a uma biblioteca procurar livros em fichários 
dispostos em gavetas e não imaginam como seria o mundo sem a pesquisa do Google. 
Não só chamam o táxi, mas pedem pizza, compram ingressos para o cinema, verificam 
suas contas bancárias, fazem pagamentos e investimentos, compram passagens aéreas, 
reservam hotéis, acham endereços, localizam os amigos, fazem tudo pelo celular.

Esse aparelho – o primeiro de uso efetivamente pessoal e individual em escala 
global – reforça o modelo de disponibilização de serviços em função da demanda e 
torna os usuários impacientes, que passam a exigir serviços customizados, capazes de 
suprir necessidades cada vez mais particulares e específicas, no momento em que eles 
as desejam, que pode ser enquanto esperam pela consulta médica, ou quando estão 
aguardando na fila do restaurante.

Faço esse destaque porque é a partir das demandas de nossos clientes – os partici-
pantes com um celular – que visualizo o futuro de nossos produtos, de nossos processos, 
de nossas estruturas de atendimento. 

Tenho consciência de que essa não é a realidade de nosso sistema de previdência 
complementar hoje. Sei também que teremos de conviver, durante um período relativa-
mente longo, com modelos de serviços voltados para diferentes gerações de participantes 
dos planos previdenciários, mais ou menos adeptos de plataformas tecnológicas.

2  Desenvolvida em Israel, tecnologia de contagem de pessoas é testada em Maringá. Artigo de Vivian Faria, publicado no 
site do jornal Gazeta do Povo, em 22/03/2016. 

3  A Uberização da Banca, uma questão de tempo. Artigo de Pedro Pinto, de 02/03/2016, publicado no site www.wingman.pt. 

Mas se pensarmos no crescimento do sistema de previdência complementar, em 
fomento, acredito que nosso futuro será pautado por produtos mais simples, mas ao 
mesmo tempo padronizados, modularizados e flexíveis, capazes de atender a diferentes 
necessidades, totalmente implementados por soluções de TI, disponibilizadas aos par-
ticipantes por meio de seus celulares.

Ficção? Talvez. Mas vejo o segmento bancário e de investimentos caminhando 
nessa direção. Espero que este texto contribua para despertar o espírito transformador 
e inovador dormente em nosso sistema de previdência privada.

4. A “UBERIZAÇÃO” DA SOCIEDADE: MOVIMENTO INEXORÁVEL

Quase todos ouviram falar do Uber, o polêmico aplicativo que está revolucionando 
o transporte em várias cidades do mundo. Mas talvez poucos saibam que ele surgiu a 
partir de uma experiência negativa que seus fundadores tiveram quando tentaram pegar 
um táxi em Paris. A partir daí, desenvolveram um negócio que vale mais que a GM, 
Bradesco, Itaú, Petrobras e Vale na bolsa de valores4.

Tal transformação radical, chamada de disrupção, não aconteceu só por meio do 
Uber. Casos como o do Netflix, que transformou a indústria de entretenimento, do 
Airbnb, que transformou a experiência de viagens, e muitos outros, têm modificado 
radicalmente os segmentos em que atuam, muitas vezes eliminando concorrentes e 
destruindo cadeias inteiras de negócio. Vocês se lembram da BlockBuster, que chegou 
a ser uma das maiores redes de locação de vídeo do mundo, e que fechou todas suas 
lojas físicas nos EUA em 2014?

De marca de uma empresa, o Uber se tornou um verbo: “uberizar”, que está relacio-
nado com um novo padrão da economia compartilhada, na qual provedores e clientes de 
serviços se conectam por meio de smartphones ou tablets, utilizando aplicativos simples 
e intuitivos, que fornecem uma experiência totalmente nova de consumo. 

Este movimento é visto por muitos como uma desintermediação de negócios 
baseado na conectividade da tecnologia, mas ao que assistimos não é verdadeiramente 
uma desintermediação, mas sim uma reintermediação, pela substituição dos antigos 
intermediários por novos, agora virtuais e digitais.

Esta reintermediação destruirá estruturas de serviço e cadeias de negócios solida-
mente estabelecidas, e colocará no lugar estruturas novas, voltadas para prover uma 
experiência agradável e fluida a seus clientes ou usuários, fundamentadas na facilidade, 
na funcionalidade, na simplicidade. 

4  Uber vale mais do que Bradesco, Itaú, Petrobras e Vale; mas merece? Artigo de Felipe Moreno, de 11/09/2015, publicado 
no site www.starse.infomoney.com.br.
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Em que pese a provável melhoria na eficiência econômica desse processo, mediante 
a redução de custos da intermediação e da melhoria dos serviços, não serão só positivos 
os efeitos desta “uberização”. Vários atores serão afetados: a cadeia de negócios estabele-
cida em bases antigas será atingida, levando à destruição de antigas certezas, de antigos 
produtos, de antigos serviços, de antigos empregos. Não serão só os motoristas de táxi 
os afetados. Já surgem críticas sobre o risco da precarização das relações de trabalho, 
que podem ser subjugadas pelas leis de mercado, e agora são levadas ao limite da oferta 
e procura em escala global intermediada por aplicativos disponíveis a um mundo per-
manentemente conectado. Críticas a essa tendência também surgem pelo prejuízo que 
eles podem causar nas relações interpessoais.

Assim, não pretendo neste texto manifestar posição favorável ou contrária a essa 
tendência de “uberização”, mas simplesmente encará-la como fato, como tendência 
inexorável. E por que inexorável? Se de um lado temos clientes ávidos por serviços, 
que dispõem de um potente smartphone conectado ao mundo, e do outro lado temos 
fornecedores e prestadores de serviços ávidos por clientes, também conectados ao mun-
do, entendo que não existirá nenhuma força política capaz de deter essa tendência, de 
impedir que clientes e fornecedores conectados se encontrem, por causa dos aplicativos 
e das soluções totalmente inovadoras. É só uma questão de tempo!

5. A UBERIZAÇÃO DAS FINANÇAS: VOCÊ SABE O QUE SÃO AS FINTECHs?

Você sabe o que são Fintechs? Se sim, meus parabéns, pois você é um leitor atento às 
tendências futuras dos serviços financeiros. Se não sabe, não se sinta tão mal, pois esse 
assunto ainda não vem sendo explorado no âmbito da previdência complementar, e 
ainda há tempo para buscar informações, se atualizar e se preparar. 

Apenas para instigar sua curiosidade – ou o seu medo –, eu diria que as Fintechs 
representam um novo segmento da indústria que utiliza a tecnologia para fornecer 
serviços financeiros de forma mais eficiente. Hoje, elas já representam um importante 
desafio ao sistema bancário tradicional, e não há motivos para supor que elas não ve-
nham a representar esse mesmo desafio para o sistema de previdência complementar 
no futuro próximo.  

Como exemplo dessa nova indústria, cito o surgimento de empresas que estão re-
volucionando a forma como os empréstimos são concedidos, conectando diretamente 
investidores e tomadores de empréstimos por meio de plataformas tecnológicas des-
complicadas, sem a intermediação de bancos. Também na área de investimentos, várias 
soluções vêm surgindo, permitindo que o usuário faça diretamente suas escolhas, sem 
a intermediação de gestores de investimentos.

Inicialmente visto como um movimento periférico incapaz de fazer frente ao só-
lido e secular sistema bancário, a percepção da relevância do segmento de Fintech vem 
mudando. Em Londres e em Luxemburgo5 – dois reconhecidos centros financeiros 
mundiais –, estão sendo discutidas e formatadas estratégias agressivas para atrair essa 
indústria, com base no potencial de reflexo sobre a economia do futuro.

Atualmente, mais de 44.000 profissionais já trabalham em empresas de Fintech6 
em Londres, mais do que no Vale do Silício (11.000) ou em Nova Iorque (43.000). 
A relevância do tema para o governo britânico fica clara do relatório Fintech Futures: 
the UK as a World Leader in Financial Technologies, que contempla uma visão seguida 
de 10 recomendações para que o Reino Unido lidere esse mercado, além de algumas 
conclusões, como a que abaixo transcrevo:

A vantagem competitiva do Reino Unido e do próspero setor de Fintech demonstra 
que ele está bem posicionado para liderar o mundo em Fintech. O prêmio para o 
Reino Unido é grande e os riscos de não ser bem sucedido poderiam ser de longo 
alcance. No curto prazo, a atividade de inovação poderia deixar o Reino Unido; no 
médio prazo, novos serviços disruptivos seriam criados por comunidades Fintech 
fora do Reino Unido, que seriam depois implementados no Reino Unido; e, a longo 
prazo, o setor de atividade financeira poderia migrar do Reino Unido para outros 
países ao redor do mundo7. (tradução nossa)

Ou seja, a força transformadora que está impulsionando o Reino Unido na dire-
ção das Fintechs é a percepção clara do risco de perder a indústria de inovação, ou de 
que novos serviços sejam criados fora do Reino Unido, ou de que a rica e importante 
indústria de serviços financeiros migre do Reino Unido para outros países.

Conforme pode ser observado no quadro a seguir8, no Reino Unido os serviços pres-
tados pelas startups de Fintechs ainda estão concentrados nas áreas de negócios e serviços 
bancários. Produtos diretos para consumidores ainda estão restritos às áreas de crédito e 
poupança. Entretanto, acreditamos que, uma vez consolidada a presença nestes primeiros 
mercados – ainda pouco representativos em relação ao total –, provavelmente veremos as 
Fintechs se voltando para mercados maiores, inclusive o de área de previdência.

5  Dossier FinTech in Luxembourg. Texto publicado na edição de maio/junho da revista Luxembourg for Finance, Agency for 
the Development of the Financial Centre. 

6  Interest rates, a Fintech revolution and more investment in the UK: what former Lord Mayor Roger Gifford predicts for 
the City of London. Artigo de Roger Gifford, publicado em 06/01/2016 no site www.cityam.com.

7  FinTech Futures: The UK as a World Leader in Financial Technologies. A report by the UK Government Chief Scientific 
Adviser.

8  Where next for FinTech investing in 2015? Texto publicado no site www.medium.com, citando informações de Oliver 
Wyman.



Silvio Renato Rangel SilveiRaPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL372 373

De acordo com Cezar Taurion, CEO da Litteris Consulting, 

“nenhum setor, por mais tradicional e sólido que seja, está a salvo. As Fintechs, star-
tups do setor financeiro, começam a criar fissuras nos, ainda tão sólidos, bancos. O 
assunto é tão sério que o World Economic Forum publicou um extenso e detalhado 
estudo, The Future of Financial Services, que recomendo enfaticamente que seja lido. 
Interessante ver que uma associação, Financial Innovation Now, foi criada nos EUA 
pelas empresas de tecnologia, para remodelar o sistema financeiro e o comércio. O 
seu lançamento diz isso claramente: ‘Tech Industry Leaders Launch Coalition to 
Advocate for Policies to Foster Innovation in Financial Services’”9.

No Brasil, os bancos já perceberam essa tendência e têm procurado adiantar-se à 
concorrência. Os títulos de inúmeros artigos publicados sobre o assunto já refletem seu 
conteúdo: “Uberização dos Bancos: fantasia ou realidade?”, de Cezar Taurian, disponível 
em idgnow.com.br; “Nós temos que agir. E agir rápido, diz executivo do Citibank”, por 
Nayara Fraga, disponível em epocanegocios.globo.com; “Bancos Brasileiros enfrentam 
empresas de TI”, da agência Reuters; “Bancos correm para enfrentar empresas de tec-
nologia”, disponível em exame.com; “Para que banco? Conheça o fenômeno FinTech”, 
por Nayara Fraga, Época Negócios. 

9  Avalie as previsões de tendências tecnológicas com bastante cautela. Artigo de Cezar Taurion, publicado em 02/12/2015 
no site www.computerworld.com.br.

Os bancos têm enfrentado esses novos concorrentes, as startups de Fintech, de 
muitas formas: do aumento no investimento em TI dentro da própria instituição até 
a aquisição de empresas desse segmento, incorporando as soluções ao seu portfólio de 
produtos. Vamos abordar alguns desses aspectos mais à frente. 

6. INVESTIMENTOS EM TI NO BRASIL: BANCOS NA FRENTE

No Brasil, os bancos sempre foram grandes investidores na área de TI, em função da 
necessidade de sobrevivência dentro de um ambiente econômico volátil, que é sujeito a 
processos inflacionários, planos econômicos e tantas outras situações pelas quais passou 
nosso país. 

Entretanto, no período mais recente, com a proliferação dos cartões magnéticos e 
das transações eletrônicas, esses investimentos têm se acentuado. 

Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que os bancos destinam apro-
ximadamente 13,8% de suas receitas para gastos e investimentos na área de TI – quase 
o dobro da média das empresas em geral, que se situa em 7,6% das receitas destinadas 
para TI.  Outro indicador mostra que os bancos gastam em média R$ 54 mil por ano 
por teclado, cifra muito superior à média das empresas brasileiras, que é de R$ 24,6 
mil por ano por teclado10.

Obviamente, esses investimentos são feitos porque apresentam resultados. Ainda 
que o dado refira-se ao segmento de indústria, essa pesquisa indica que, para cada 1% 
a mais investido em TI, o lucro aumentou 7% em período de dois anos11. Apesar da 
ressalva de que este lucro possa ter influência de outros fatores, a existência de correlação 
entre investimento em TI e aumento do lucro parece inegável.

Esse movimento dos bancos parece estar em sintonia com a mudança do perfil das 
transações feitas pelos usuários, que se valem cada vez mais de meios eletrônicos, sem 
idas a agências.

O gráfico a seguir mostra que atualmente algo próximo de 70% das transações de 
uma determinada financeira são feitas por canais digitais (internet e mobile), contra apenas 
30% que utilizam os canais tradicionais (terminal de caixa, caixa eletrônico e telefone). 
O que impressiona é a velocidade de mudança, pois em 2008 o quadro era o oposto, 
com 74% das transações feitas por canais tradicionais e só 26% por canais digitais12.

10  Gastos e investimentos com TI chegaram a 7,6% em 2014. Artigo de Tissiane Vincentin, publicado em 17/04/2015 no site 
www.itforum365.com.br, que faz referência ao estudo do professor Fernando Meirelles, do Centro de Tecnologia de Informação 
Aplicada da FGV-EAESP.

11  Idem.

12  No Itaú Unibanco, menos tijolo, mais algoritmo. Artigo de Geraldo Samor, publicado em 24/08/2015 no site da revista 
Veja, www.veja.abril.com.br.
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Ou seja, num período de apenas 7 anos, houve uma inversão do modelo tradicional 
para o modelo digital de realização de transações bancárias. Alguns bancos já falam em 
fechar metade de suas agências nos próximos 10 anos.

Será que este movimento afetará somente os bancos? E os produtos de previdência 
privada? Se observarmos que, nos últimos 10 anos, o segmento de previdência aberta 
saltou de menos de 10% para mais de 40% do mercado, e que o sistema de previdência 
fechada diminuiu de 90% para algo próximo a 60% do mercado, podemos também 
observar que há uma transformação em andamento, que exigirá reflexão e capacidade 
de resposta por parte do sistema fechado de previdência complementar. 

7. DESPESAS E INVESTIMENTOS DOS FUNDOS DE PENSÃO EM TI

Uma das etapas previstas para a elaboração deste texto seria a consolidação dos valores 
de despesas e investimentos dos fundos de pensão na área de TI, comparando-os com 
outros segmentos de mercado, utilizando o estudo da FGV como referência. 

Infelizmente essa tarefa se mostrou mais árdua do que inicialmente se esperava, 
em função da dificuldade de obtenção das informações consolidadas dos fundos de 
pensão com a abertura necessária para permitir tal comparação. Com base nos dados 
contábeis disponíveis (no nível consolidado), foi possível obter informações relacio-
nadas a despesas de TI com serviços de terceiros, mas não as despesas com pessoal 
próprio especificamente alocado nas atividades de TI, porque tais informações não 
estão segregadas. Também os investimentos em hardware estão inseridos em contas 
consolidadas do ativo, assim como as despesas de depreciação do hardware, sem segre-

gação. Há ainda casos de fundos de pensão que se utilizam da estrutura de TI de suas 
patrocinadoras. Portanto, em rápida análise, concluímos que a utilização dos dados 
disponíveis sobre despesas e investimentos dos fundos de pensão na área de TI não 
permitiria uma análise comparativa adequada. 

A partir desta constatação, identificamos a oportunidade de desenvolvimento de 
um estudo, a ser capitaneado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), para harmonizar as informações de despesas e 
investimentos de TI dos fundos de pensão com estas mesmas informações disponíveis 
para os demais segmentos da indústria, preferencialmente em parceria com a FGV, que 
já desenvolve importante estudo anual sobre esse setor.

Como forma alternativa e paliativa, por não dispor de elementos para comparar 
todo o sistema composto por entidades fechadas de previdência complementar, restringi 
minha comparação às informações da entidade que dirijo, a Fundação Itaipu Brasil de 
Previdência Complementar (Fibra), pela facilidade de acesso a dados detalhados. Estou 
ciente de que o perfil de despesas da Fibra na área de TI não corresponde ao perfil do 
segmento de fundos de pensão.  

Antes de apresentar o comparativo, vou tentar descrever, ainda que sucintamente, 
o ambiente de TI de nossa entidade. Na Fibra, todas as despesas e investimentos em 
TI são custeadas por seu programa administrativo. Contamos com equipe própria de 
desenvolvimento de sistemas, mas também utilizamos alguns sistemas adquiridos no 
mercado, para atender necessidades mais simples e padronizadas, não diretamente relacio-
nadas ao serviço prestado aos participantes. Utilizamos serviços de terceiros em TI para 
o desenvolvimento de projetos específicos ou para suporte técnico, quando necessário. 

A Fibra possui servidores próprios e um ambiente replicado de contingência. O 
nível de informatização dos processos é bastante elevado e abrange desde a etapa de 
inscrição até a concessão e pagamento dos benefícios. Utiliza um sistema de gerencia-
mento de relacionamento com os participantes (CRM) desenvolvido internamente, 
integrado aos demais sistemas. Todo o acervo documental está digitalizado, inclusive a 
documentação dos participantes. A gestão de indicadores é feita utilizando sistema de 
Business Inteligence (BI). 

A Fibra dispõe de uma gama importante de serviços disponibilizados aos partici-
pantes, acessíveis tanto por computadores pessoais conectados à internet quanto por 
dispositivos móveis (smartphones), que permitem simulações de benefícios, acompanha-
mento de informações da Fibra, realização de empréstimos, entre outras facilidades. 
Utiliza também a comunicação com participantes via SMS, de forma individualizada 
ou coletiva, por ocasião de campanhas de comunicação realizadas com base no CRM. 
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Workflows automatizados são adotados para alguns de seus processos operacionais, em 
projeto que está em expansão. Outro aspecto relevante é que em nossa entidade de 
previdência tratamos a área de TI e de processos de forma integrada. Enfim, nos con-
sideramos uma entidade que, ainda que não tenha atingido o ideal, coloca a área de TI 
como uma de suas prioridades.

Nesse contexto e com esse modelo de gestão de TI, as despesas e os investimentos 
totais em tecnologia da Fibra representam aproximadamente 13,6 % das receitas admi-
nistrativas, incluindo investimentos anuais em hardware e software, gastos com serviços 
de terceiros e com pessoal próprio. Esse percentual se aproxima daquele investido pelos 
bancos, segundo estudo da FGV. Obviamente, em nosso caso, o percentual também 
é influenciado por nosso pequeno porte, que impossibilita a diluição de custos entre 
milhões de clientes, como ocorre nos bancos.

Importante destacar que, em se tratando de investimentos em TI, o custo é um 
elemento relevante de análise, mas não é suficiente, porque precisamos nos certificar de 
que a estrutura de custos está adequada aos parâmetros de mercado, e de que o gasto 
em TI está sendo transformado em melhorias efetivas para o negócio.

Assim, o direcionamento da área de TI não pode ficar a cargo de profissionais foca-
dos somente em tecnologia e em processos internos, que desconheçam as necessidades 
e os desafios do negócio. É imprescindível contar com um gestor de TI que concilie a 
abordagem tecnológica com a de inovação e de implementação de funcionalidades e 
facilidades para os clientes, porque esse será o perfil do profissional do futuro. 

Um fator que pode dificultar o direcionamento e a velocidade de mudança de nossas 
áreas de TI é o perfil do profissional que comandará esta área. Durante anos, nossos 
profissionais de TI se especializaram em olhar para dentro das entidades de previdência 
complementar, para promover automatização e otimização de processos voltados a um 
público interno, especializado em previdência. Não é raro que esse mesmo profissional, 
excelente para produzir soluções para o público interno, se depare com dificuldades para 
atender diretamente a um público novo e diferente, externo, leigo em previdência, que 
precisa de soluções estruturadas sob uma abordagem totalmente diferente daquela que 
vinha sendo utilizada até então. Friso: desenvolver sistemas para clientes externos não 
segue a mesma lógica do desenvolvimento de sistemas para clientes internos. 

Aliás, esse novo profissional de TI precisará ser mais um designer de soluções e de 
produtos do que, propriamente, somente um profissional de TI. Ele conhecerá detalha-
damente o negócio e suas necessidades e saberá como utilizar o potencial de tecnologia 
para fornecer a melhor solução para os clientes.

É aqui que o conceito de Fintech se cruza com os desafios de nossos fundos de 
pensão. Precisaremos inocular em nossas áreas de TI o mesmo espírito inovador e 
disruptivo presente nas Fintechs, de forma que eles sejam agentes de transformação de 
nossos produtos, permitindo não só atender, mas surpreender nossos participantes com 
soluções sempre inovadoras, essenciais para a sobrevivência de nosso modelo de negócios.

Se não formos capazes de transformar nossas áreas de TI, corremos seriamente o risco 
de sermos “desintermediados”, ou seja, que num futuro próximo, certamente inferior a 
15 anos, surjam soluções de TI que substituam, com vantagens de custo, flexibilidade 
e agilidade, os produtos obsoletos que atualmente fornecemos.

8. UMA HIPÓTESE PARA O FUTURO 

Uma nova concepção da área de TI dos fundos de pensão será essencial para nos preparar 
para os desafios do futuro. Mas ela não será suficiente para, sozinha, superá-los, especial-
mente se não vier acompanhada de novos produtos, compatíveis com as necessidades de 
nossos novos participantes de planos de previdência complementar. Não bastará uma 
melhora nos produtos antigos. Será necessária uma ruptura, concebendo produtos que 
tenham como norte a necessidade dos participantes e a simplicidade e flexibilidade do 
novo ambiente tecnológico como estratégia de atendimento a essas necessidades.

Precisaremos nos preparar para um contexto em que os potenciais futuros participan-
tes dificilmente terão patrocínio de seus empregadores, porque provavelmente eles nem 
terão empregadores, já que muitos estarão inseridos nesta nova economia “uberizada”. 
Necessitaremos de capacidade para identificar e captar os potenciais participantes, por 
meio de fundos setoriais, fundos instituídos (previdência associativa) ou outras estratégias.

Esses potenciais participantes terão várias alternativas para organizar seu futuro 
financeiro e previdenciário. Os fundos de pensão serão apenas uma alternativa a mais.

Nossos concorrentes não serão só outras entidades de previdência, abertas ou fe-
chadas, mas também qualquer aplicativo que preste serviço financeiro que permita aos 
novos participantes obter o diagnóstico adequado de suas necessidades previdenciárias 
e o planejamento de como atendê-las, por meio de um processo simples e didático de 
capitalização, associado à possibilidade de contratação de cobertura para riscos, como 
o de invalidez, morte ou sobrevivência.

Esses novos participantes de planos previdenciários serão atendidos por aplicativos 
inteligentes que lhes fornecerão a possibilidade de escolher as alternativas de investi-
mento em função de seus objetivos pessoais, sua capacidade de poupança, seu capital já 
acumulado e sua situação familiar. Eles terão a possibilidade de acompanhar, em tempo 
real, o desempenho de seus investimentos e poderão alterar suas metas de benefício 
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ou esforço de contribuição. Isso poderá ser feito a qualquer momento, por exemplo, 
enquanto utilizam seus celulares à espera pela consulta com o dentista.

Eles não estarão restritos a perfis padronizados de investimentos, pois o aplicativo 
lhes permitirá criar seus próprios perfis – individualmente customizados em função de 
suas escolhas. Terão flexibilidade e agilidade para mudar suas estratégias previdenciá-
rias, conforme a evolução de suas necessidades. Poderão variar a cobertura de riscos em 
função do capital previdenciário já acumulado, do envelhecimento ou da mudança da 
situação familiar.

Agora fica a dúvida: esse futuro participante será atendido por soluções desen-
volvidas por nós, entidades fechadas de previdência complementar, ou por aplicativos 
desenvolvidos por empresas que ainda não surgiram, mas certamente estarão presentes 
em um futuro próximo?

Nosso sistema “fechado” está preparado para se abrir? Ou temos a ilusão de que, num 
mundo totalmente transformado, permaneceremos como ilhas, entregando os mesmos 
produtos e os mesmos serviços para clientes cativos, vinculados às poucas empresas que 
optaram por constituir e manter o patrocínio de fundos de pensão?

Nossos novos produtos precisarão ser, ao mesmo tempo, padronizados e flexíveis, 
tal qual um LEGO, com peças que se encaixam perfeitamente para atender a diferentes 
propósitos, conforme o objetivo do construtor. Infelizmente o ambiente regulatório atual 
não comporta tamanha inovação e precisará ser objeto de profunda reestruturação – se-
parando o estoque dos planos previdenciários existentes do modelo dos novos planos –, 
voltada para uma nova economia, orientada a novos participantes. 

A internalização de uma nova concepção por nossas áreas de TI pode ser um ca-
talisador das mudanças, mas só produzirá efeitos se vier acompanhada de mudança na 
mentalidade, nos produtos e na regulação, para viabilizar que as novas soluções sejam 
implantadas. Uma mudança nesse nível precisará contar com a compreensão e com 
o envolvimento do poder público e dos participantes e patrocinadores de planos de 
previdência complementar. 

Não tenho dúvidas de que nós, entidades fechadas de previdência complementar, 
possuímos capital técnico e humano para evoluir nossos produtos e nossas soluções, de 
forma a entregarmos aquilo que os futuros potenciais participantes desejam. Entretanto, 
temos um longo e intenso trabalho a ser desenvolvido, que envolve não só a alocação 
de recursos para a área de TI, mas também seu posicionamento como um elemento 
estratégico dentro da concepção e da viabilização de novas soluções. Também é impor-
tante que atuemos junto aos demais atores da sociedade em prol da criação de um novo 
ambiente regulatório, mais ágil e flexível.

Temos grandes desafios a serem superados, mas a solução começa por sabermos 
onde estamos e aonde queremos chegar. O diagnóstico é essencial para darmos início 
ao processo de transformação rumo ao que esperamos construir no futuro. 

Trago um novo pensamento de Alvin Tofler para encerrar estas reflexões:
“Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, 

mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender.” 
Precisaremos reaprender para reinventar nosso negócio. Nosso permanente desafio 

é e será: o aprendizado constante, a reinvenção e a incorporação de novas tendências 
e novas tecnologias, em prol da criação de soluções de previdência adequadas ao perfil 
de nossos participantes e ao momento histórico em que vivemos.  
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