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O!regime!de!previdência!privada!de!caráter!complementar!é!previsto!no!
artigo!202!da!Constituição!Federal,!que!disciplina!sua!organização!de!forma!
autônoma!em!relação!ao!regime!oficial!de!previdência!social!(regime!geral).!!
A!norma!constitucional!determina!a!constituição!de!reservas!que!“garantam!
o! benefício! contratado”,! conforme! a! lei! complementar.!O! parágrafo! 1°! do!
artigo!202!assegura!ao!participante!do!plano!de!previdência!privada!o!“pleno(
acesso(às(informações(relativas(à(gestão”!do!plano.1!A!Constituição!delegou!
expressamente!a!normatização!de!questões!sobre!a!governança!da!gestão!da!
previdência!privada,!incluindo!a!“designação(dos(membros(das(diretorias”!e!
“inserção(dos(participantes(nos(colegiados(e(instâncias(de(decisão”!para!lei!
complementar!(parágrafo!6°!do!artigo!202).2!

Duas!leis!complementares!regulam!a!matéria,!a!Lei!108/2001!e!a!109/2001.!
O! problema! crucial,! entretanto,! é! que! tais! leis! são! absolutamente!
insuficientes!para!assegurar!a!boa!gestão!ou!boa!governança!dos!fundos!de!
previdência!complementar,!especialmente!no!que!se!refere!aos!riscos!de!má!
gestão! ou! de! fraudes! em! relação! ao! patrimônio! contribuído! pelos!
participantes.! As! mencionadas! leis! 108! e! 109,! aliás,! apresentam! o! grave!
problema!estrutural! de!não!disponibilizarem!os!meios! jurídicos! adequados!
para! que! os! investidoresSparticipantes! do! sistema! de! previdência!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Constituição!Federal,!“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.!

§!1º!S!A!lei!complementar!de!que!trata!este!artigo!assegurará!ao!participante!de!planos!de!
benefícios! de! entidades! de! previdência! privada! o! pleno! acesso! às! informações! relativas! à!
gestão!de!seus!respectivos!planos.”!

2!Constituição!Federal,!“Art.!202,!§!6º!S!A!lei!complementar!a!que!se!refere!o!§!4º!deste!artigo!
estabelecerá! os! requisitos! para! a! designação! dos! membros! das! diretorias! das! entidades!
fechadas!de!previdência!privada!e!disciplinará!a!inserção!dos!participantes!nos!colegiados!e!
instâncias!de!decisão!em!que!seus!interesses!sejam!objeto!de!discussão!e!deliberação." 
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complementar!disponham!de!pleno!acesso!às!informações!relativas!à!gestão,!
tal!como!assegurado!pela!própria!Constituição!Federal.!

Portanto,! primeiramente,! a! fim! de! se! permitir! a! fiscalização! dos!
investidoresSparticipantes,! a! qual! é! garantida! pela! Constituição! Federal,!
apontaSse!a!necessidade!de!tornar!efetivo!o!acesso!pleno!às!informações!e!de!
fortalecer! o! papel! do! conselho! fiscal! na! gestão! do! fundo! de! previdência!
complementar! para! inibir! possibilidades! de! má! gestão! e! fraudes.! É!
indispensável! que! investidoresSparticipantes! obtenham! maior! acesso! a!
informações! para! exercício! de! monitoramento! efetivo.! DeveSse! também!
disciplinar! hipóteses! de! conflitos! de! interesses! na! lei! que! restrinjam! a!
ocorrência!de!práticas!danosas!à!gestão!do!fundo.!!

Em! segundo! lugar,! a! fim! de! possibilitar! que! investidoresSparticipantes!
tenham! mecanismos! de! defender! seus! interesses! em! casos! de! suspeitas!
fundadas!de!ocorrência!de!fraudes,!é!necessário!que!o!projeto!de!lei!permita!
a! adoção! de! medidas! judiciais! que! visem! a! apurar! falhas! quanto! à!
responsabilidade!na!gestão!dos! recursos,!bem!como!buscar! ressarcimento!
financeiro! em! casos! de! gestão! ilícita! e! fraudulenta.! A! adoção! de!medidas!
judiciais!deve!prescindir!da!autorização!de!gestores!apontados!pela!entidade!
patrocinadora! do! fundo! e! permitir! a! tomada! de! decisões! no! que! tange! à!
apuração!legal!no!caso!de!práticas!de!má!gestão!e!fraudes.!

Nesse!sentido,!deveSse!delimitar!as!competências!legais!do!conselho!fiscal!
para!incluir:!

a)!fiscalizar,!por!qualquer!de!seus!membros,!os!atos!dos!administradores!
e!verificar!o!cumprimento!dos!seus!deveres!legais!e!estatutários;!!

b)!!opinar!sobre!o!relatório!anual!da!administração,!fazendo!constar!do!seu!
parecer! as! informações! complementares!que! julgar!necessárias!ou!úteis! à!
avaliação!do!conselho!deliberativo.!Os!pareceres!do!conselho!fiscal,!emitidos!
de!maneira! independente!às!deliberações!do!conselho!deliberativo!devem!
ser! arquivados! e! poderão! ser! disponibilizados! para! o! conhecimento! dos!
investidoresSparticipantes! mediante! solicitação! formal! de! suas! entidades!
representativas!de!classe;!

c)!denunciar,!por!qualquer!de!seus!membros,!o!conselho!e,!se!este!não!
tomar! as! providências! necessárias! para! a! proteção! dos! interesses! dos!
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investidoresSparticipantes,! à! Procuradoria! Federal,! os! erros,! fraudes! ou!
crimes!que!descobrirem,!e!sugerir!providências!úteis!à!sua!apuração.!

d)!competência!para!autorizar!a!propositura!de!medidas!legais,!inclusive!
ações!judiciais!para!apurar!a!responsabilidade!de!administradores!em!caso!
de!suspeitas!fundadas!de!desvios!de!recursos!ou!fraudes.!

e)! competência! para! requisitar! documentos! e! informações! para! o!
desempenho! de! suas! atribuições,! bem! como! examinar! os! livros! e!
documentos! dos! fundos! e! solicitar,! justificadamente,! ao! Conselho!
Deliberativo,!o!auxílio!de!especialistas!e!peritos.!!

A!administração!dos!fundos!de!previdência!deverá!observar!os!princípios!
norteadores! da! Administração! Pública,! em! especial! os! da! eficiência! e! da!
economicidade,! devendo! adotar! mecanismos! de! gestão! operacional! que!
maximizem!a!utilização!de!recursos,!de!forma!a!aperfeiçoar!o!atendimento!
aos! investidoresSparticipantes! com! eficiência! e! diminuir! as! despesas!
administrativas.! A! lei! deverá! estabelecer! critérios! mais! rigorosos! para! a!
eleição!de!representantes!de!investidoresSparticipantes!no!conselho!fiscal!e!
para! indicação! de! membros! do! conselho! deliberativo! e! da! diretoria.! Os!
membros!da!administração!deverão!observar:!

I! –! fornecimento! de! informações! periódicas!mensais! aos! investidoresS!
participantes!do!plano!de!benefícios!e!ao!órgão!regulador!e!fiscalizador!das!
entidades!fechadas!de!previdência!complementar,!inclusive!disponibilizando!
as!atas!dos!três!órgãos!de!administração,!bem!como!as!memórias!de!cálculos!
atuariais!que!embasam!as!demonstrações!financeiras!do!fundo;!

II!–!a!prevenção!de!conflito!de!interesses;!!

III!–!a!proibição!de!operações!dos!membros!com!partes!relacionadas.!!

IV!–!a!proibição!de!receber!de!terceiros!qualquer!modalidade!de!vantagem!
pessoal,!direta!ou!indireta,!em!razão!do!exercício!de!seu!cargo!ou!das!decisões!
financeiras!que!tomar!na!administração!dos!recursos!previdenciários.!

V!–!a!obrigação!de!não!se!omitir!no!exercício!ou!proteção!de!direitos!de!
investidoresSparticipantes!quando!estes!forem!violados.!

VI!–!a!vedação!de!realização!de!operações!temerárias!que!expropriem!os!
recursos! previdenciários! dos! investidoresSparticipantes,! diluindoSos!



! 4!

injustificada!e!contrariamente!a!padrões!vigentes!de!boas!práticas!de!análise!
de!risco!de!investimentos!de!mercado.!

Para! que! o! direito! de! acesso! pleno! às! informações! de! gestão! seja!
assegurado,!como!determina!a!Constituição!Federal,!deveSse!criar!um!sistema!
de!divulgação!de!decisões!relevantes!de!investimento!e!ocorrências!sobre!os!
investimentos!já!realizados!que!possam!impactar!os!rendimentos!das!quotas!
detidas!por!investidoresSparticipantes.!Tal!sistema!deve!seguir!o!modelo!da!
divulgação!de!fatos!relevantes!exigida!pelo!artigo!157!parágrafo!4º!da!Lei!das!
Sociedades!Anônimas!(Lei!6.404/76),!de!forma!a!obrigar!os!gestores!de!fundos!
de!pensão!a!comunicar!aos!investidoresSparticipantes,!por!meio!da!internet,!
em!área!privativa,!suas!decisões!relevantes!de!investimento!e!as!ocorrências!
sobre! os! investimentos! já! realizados! do! plano.! As! informações! devem! ser!
apresentadas!de!forma!consistente,!tempestiva!e!atualizada,!em!linguagem!
clara,!objetiva!e!concisa.!

!
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