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PREVIC E OS DIREITOS DOS 

PARTICIPANTES 

        04.09.2012 

              Diretoria de Análise Técnica – DITEC 
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Papel do estado 

 Formular a política de previdência complementar, com 

   o objetivo de compatibilizá-la com o desenvolvimento 

   social e econômico do País 
 

 Determinar padrões mínimos de segurança para 

   preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos 

   planos 
 

 Assegurar a transparência dos planos em favor dos 

   participantes e assistidos, e proteger seus interesses 
 

 Fiscalizar e aplicar penalidades 
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Organização da Previdência Complementar Fechada 

Conselho Nacional de Previdência 

Complementar 

 CNPC 

(Regulação) 

Câmara de Recursos da Previdência 

Complementar 

CRPC 

(Instância recursal) 

Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar 

PREVIC 

(Supervisão e Fiscalização) 

Secretaria de Políticas de 

Previdência Complementar 

SPPC/MPS 

(Formulação de políticas) 
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PREVIC - Organização 
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 Contrato previdenciário 
 

       

 

Fundamentos     Disposições 

    técnicos           legais 

Processo decisório na PREVIC 
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Competências da DITEC / PREVIC 

 Licenciamento = prévia e expressa autorização: 

. novas EFPCs e planos de benefícios 

. alterações de estatutos e regulamentos de planos 

. fusões, cisões e incorporações 

. transferências de gerenciamento 

. retiradas de patrocínio e encerramento de planos 

. destinação de superávit (reversão de valores) 
 

 Cadastro de EFPCs, de dirigentes e o CNPB 
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Principais direitos dos participantes – 

LCs 108 e 109/2001, e demais normas 

 Facultatividade: 

. Art. 1º  LC 109/2001 

. Art. 16 LC 109/2001 
 

 Governança: 

. § 1º do Art. 35 LC 109/2001 

. Art. 11 LC 108/2001 

. Art. 15 LC 108/2001 
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Principais direitos dos participantes – 

LCs 108 e 109/2001, e demais normas 

 Informação: 

. Inciso IV do Art. 3º LC 109/2001 

. § 1º do Art. 10 LC 109/2001 

. Art. 22 LC 109/2001 

. Art. 24 LC 109/2001 

. Resolução CGPC 23/2006 

. Instrução SPC 21/2008 
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Principais direitos dos participantes – 

LCs 108 e 109/2001, e demais normas 

 Proteção: 

. Inciso VI do Art. 3º  LC 109/2001 

. § 2º do Art. 21 LC 109/2001 

. Art. 25 LC 109/2001 

. Art. 44 LC 109/2001 

. Art. 50 LC 109/2001 
 

 Institutos: 

. Art. 14 LC 109/2001 
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Direito adquirido e direito acumulado – 

considerações 

Art. 17 LC 109/2001 - As alterações processadas nos 

regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes 

das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão 

regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de 

cada participante. 

 

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os 

requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é 

assegurada a aplicação das disposições regulamentares 

vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de 

aposentadoria. 
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Direito adquirido e direito acumulado – 

considerações 

Art. 21 LC 109/2001 O resultado deficitário nos planos ou nas 

entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, 

participantes e assistidos, ... previdência complementar. 

 

§ 1º O equacionamento referido no caput poderá ser feito, 

dentre outras formas, ... ou redução do valor dos benefícios a 

conceder, ... fiscalizador. 

 

§ 2º A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos 

assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de 

contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em 

razão da revisão do plano. 
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Direito adquirido e direito acumulado – 

considerações 

Art. 68 LC 109/2001 - 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. 

 

§ 1º Os benefícios serão considerados direito adquirido do 

participante quando implementadas todas as condições 

estabelecidas para elegibilidade consignadas no 

regulamento do respectivo plano. 



13 

 

Obrigado ! 
 

 

José Roberto Ferreira 

Diretoria de Análise Técnica 

joseroberto.ferreira@previdencia.gov.br 

061-2021-2169 


