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Resumo: O objetivo do presente artigo é discorrer sobre o con-

trato de Previdência Privada nas Entidades Fechadas sob a pers-

pectiva da análise econômica do direito. Inicialmente, será abor-

dada a evolução histórica, relação jurídica, sujeitos e princípios 

do contrato de previdência privada. Posteriormente, serão anali-

sados os custos de transação, assimetria de informação, confi-

ança e captura da agência como fatores essenciais para a solva-

bilidade e recebimento dos benefícios previdenciários.   
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Abstract: The purpose of this article is to discuss the private pen-

sion contract in the Closed Entities from the perspective of the 

Law and Economics’s analysis. Initially, it will address the his-

torical evolution, legal relationship, subjects and principles of 

the private pension contract. Subsequently, the transaction costs, 

asymmetry of information, trust and capture of the agency will 

be analyzed as essential factors for solvency and receipt of social 

security benefits. 
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INTRODUÇÃO 

 

os últimos anos, as Entidades de Previdência Pri-

vada de caráter complementar ao Regime Geral de 

Previdência Social estão ocupando importante es-

paço no Brasil. Enquanto a Previdência Social, 

apesar da sua obrigatoriedade, demonstra, cada 

vez mais, a dificuldade de administrar os benefícios por ela con-

cedidos, onerando assim os cofres públicos; a Previdência Pri-

vada, apesar da sua facultatividade apresenta-se cada vez mais 

competente para gerenciar, administrar e desenvolver os fundos 

de pensões. O alto grau de profissionalismo, agregado com a ex-

periência de sucesso de outros países, ajudam a Previdência Pri-

vada a se consolidar perante a sociedade brasileira.  

Desta maneira, na medida em que o Estado vem garan-

tindo aos trabalhadores apenas o mínimo para a sua subsistência, 

a obtenção de um Plano de Previdência Privada se torna uma das 

opções mais seguras para que se atinja a segurança econômica e 

financeira contra os riscos sociais inerentes a qualquer pessoa. 

A velhice diferentemente das doenças, é um acontecimento pre-

visível e que portanto, cabe a cada um, elaborar um fundo ne-

cessário para adimplir e assegurar as suas obrigações futuras. 

Por causa disto, e por tudo que iremos demonstrar no desenvol-

vimento do presente artigo, a Previdência Privada de caráter 

complementar a luz da análise econômica do direito se mostra 

um importante mecanismo na busca do bem-estar da sociedade. 

Assim sendo, em um primeiro momento será apresentada 

N 
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a evolução legislativa do sistema de Previdência Privada e as 

suas influências, a relação jurídica, os sujeitos existentes e os 

princípios que regem o instituto. Após, serão apresentados os 

principais pontos relacionados à análise econômica do contrato 

e, em especial, do contrato de Previdência Privada, quais sejam: 

os custos de transação, a assimetria da informação, a confiança 

e a captura da agência. Deste modo, será possível constatar quais 

são os requisitos para que os contratos de Previdência Privada 

atinjam a eficiência necessária a fim de garantir e assegurar aos 

sujeitos da relação à concretização dos objetivos traçados.   

 

1 – O CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NAS EN-

TIDADES FECHADAS 

 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Em 15 de julho de 1977, com a promulgação da Lei nº. 

6.435, surge no Brasil, sem qualquer pressão do povo ou do Es-

tado, a primeira estruturação legal do sistema de Previdência 

Complementar. O seu nascimento se fez necessário para preen-

cher, na medida do possível, os espaços vazios não ocupados 

pela Previdência Social2. A primeira Lei foi criada com a mesma 

terminologia e com os conceitos básicos da chamada Lei ERISA 

promulgada nos Estados Unidos em 19743. 

Além da influência norte-americana, percebe-se clara-

mente que a Previdência Complementar brasileira surge, tam-

bém, sob séria influência do Relatório Beveridge. Isto porque, 

segundo o Relatório, conforme a Previdência Complementar 

fosse atendendo as necessidades reais, constituiria parte essen-

cial da segurança, devendo assim ser estimulado por todos os 

meios. O Estado poderia contribuir para a sua expansão de forma 
 

2 PÓVOAS, Manuel Soares. Na rota das instituições do bem-estar: seguro e previ-
dência. São Paulo: Editora Green Forest do Brasil, 2000. p. 305. 
3 PÓVOAS, Manuel Soares. Na rota das instituições do bem-estar: seguro e previ-
dência. São Paulo: Editora Green Forest do Brasil, 2000. p. 230. 



_354________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

negativa, evitando, tanto quanto possível, qualquer aporte de re-

cursos para os auxílios da Previdência Social (Seguro Compul-

sório) e limitando esses auxílios às necessidades primárias de 

subsistência. Por outro lado, o Estado poderia fazê-lo, também, 

de forma positiva por meio de regulamentos, por meio de assis-

tência financeira e por iniciativa própria, organizando, ele 

mesmo, a Previdência Complementar4 5.  

Desta forma, com a promulgação da primeira Lei que re-

gulamentou o Sistema de Previdência Complementar no Brasil, 

foi dado um significativo passo na preocupação de defender e 

prevenir o dia de amanhã. A crescente preocupação da sociedade 

na criação de mecanismos que diminuam as incertezas do futuro 

amenizou a angústia na qual assolava os trabalhadores6. 

Entretanto, assim como todo o sistema jurídico que é im-

plantado em um país, utilizando a estrutura e os conceitos alie-

nígenas aos costumes aqui estabelecidos, estava suscetível de al-

guns imprevistos. Neste sentido, Manuel Soares Povoas enten-

deu que a Lei n.º 6.435/77 não apresentou com clareza o seu 

principal objetivo, qual seja: complementar de forma satisfatória 

o benefício concedido pela Previdência Social. Além disto, não 

houve uma definição dos “dois segmentos de participantes — de 

planos individuais e de planos coletivos — de forma a mostrar 

cada um como segmento institucional e operacional autônomo 

que, juntamente com o segmento da Previdência Privada, forma-

riam o “tripé”, usando a nomenclatura americana, ou os “três pi-

lares” usando a nomenclatura suíça e de muitos outros países” 7. 

 
4 BEVERIDGE, Sir William. O Plano Beveridge: Relatório sobre o seguro social e 
serviços afins apresentado ao Parlamento Britânico em Novembro de 1942, por ordem 
de Sua Majestade, por Sir William Berveridge. Tradução de Almir de Andrade. Li-

vraria José Olympio Editora, 1943. p. 222  
5 Cf. Lei 6.435/77. “Art. 2.º. “A constituição, organização e funcionamento de entida-
des de previdência privada dependem de prévia autorização do Governo Federal, fi-
cando subordinadas às disposições da presente Lei”. 
6 PORTUGAL, Flávio Jahrmann. Previdência Complementar no Brasil. In: Revista 
de Previdência Social, Ano XX, n.º 185, abril, 1996. p. 338. 
7 PÓVOAS, Manuel Soares. Na rota das instituições do bem-estar: seguro e 
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A Constituição Federal, quando da sua promulgação em 

05 de outubro de 1988, observando a dimensão na importância 

da Previdência Complementar ao trabalhador brasileiro previu 

em seu artigo 201, § 7º, que “a previdência social manterá seguro 

coletivo, de caráter complementar e facultativo, custeado por 

contribuições adicionais.” O constituinte, acrescentou ainda ao 

artigo 201 o § 8º que vedou ao Poder Público qualquer tipo de 

auxílio às Entidades de Previdência Privada com fins lucrativos.  

Decorrido exatos 21 anos da existência da primeira Lei 

que normatizou o Sistema de Previdência Complementar e a sua 

influência perante a sociedade, aliado com a aprovação da Re-

forma da Previdência, surge em 15 de dezembro de 1998 a 

Emenda Constitucional nº. 20. A alteração na Constituição Fe-

deral de 1988 proporcionou uma maior confiabilidade e segu-

rança, gerando inclusive, uma expectativa de crescimento a 

curto prazo neste setor8. 

O novo texto constitucional proporcionou aos Partici-

pantes de planos de benefícios de Entidades Privadas o pleno 

acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos fun-

dos e conseqüentemente uma garantia aos assegurados quanto a 

solvabilidade das Entidades Privadas de Previdência.  Neste sen-

tido, Gastão Alves de Toledo em parecer proferido a Secretaria 

de Previdência Complementar do Ministério da Previdência So-

cial, visando regular o sistema de Previdência Complementar, 

instaurado pela Emenda Constitucional nº. 20 de 1998 relatou 

que os senhores Ministros de Estado ao encaminharem o projeto 

de Lei ao Exmo. Sr. Presidente da República buscaram o se-

guinte:  
(...) caracterizar o aspecto de moralização administrativa dos 

entes a que se refere este projeto, especialmente em relação aos 

limites financeiros a que estarão sujeitos os patrocinadores. 

Nas sociedades de economia mista e empresas controladas, 

 
previdência. São Paulo: Editora Green Forest do Brasil, 2000. p. 384. 
8 KLIASS, Paulo. Previdência Complementar no Brasil. In: Conjuntura Social. Bra-
sília: MPAS, ACS,  SPC, abril-junho, 2000. p. 70 
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direta ou indiretamente, por entes estatais, a instituição, adesão 

ou alteração de planos de benefícios será precedida de estudos 

técnicos, realizados por órgão de supervisão, coordenação e 

controle do respectivo ente, notadamente no que se refere ao 

custeio dos benefícios oferecidos por fundos de pensão esta-

tais. Além do claro objetivo de controle de déficit público, essa 

medida objetiva garantir que o órgão de controle externo, do 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, ava-
lie previamente as alterações dos planos que impliquem em au-

mento de gasto público, por intermédio de patrocinadores9. 

No dia 16 de março de 1999, a Presidência da República, 

visando regulamentar o Sistema de Previdência Complementar 

estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 20 de 1998 — Art. 

202, §§ 1º ao 6º da Constituição Federal de 1988 — encaminhou 

ao Congresso Nacional três projetos de leis. Estes tinham em seu 

cerne, dar ao Sistema de Previdência Complementar segurança, 

transparência e possibilitar a economia brasileira uma nova fase 

de expansão10. Isto porque, nos países onde a Previdência Com-

plementar estava consolidada, “sua importância em termos do 

Produto Interno Bruto (PIB) é extremamente relevante” 11. Por 

causa disto, a regulamentação deste “sistema” poderia gerar ao 

Brasil um importante crescimento econômico e conseqüente-

mente social12 13. 

 
9 TOLEDO, Gastão Alves de. Questões relativas aos projetos de lei complementar 

08,09 e 10, de 1999, visando regular o sistema de previdência complementar instau-
rado pela emenda constitucional 20, de 15.12.1998. In: Revista Tributária e de Finan-
ças Públicas, Ano 8, nº. 30, janeiro-fevereiro, 2000.p.174. 
10 KLIASS, Paulo. Previdência complementar. In: Síntese Trabalhista, Ano X, nº. 
122, agosto, 1999. p. 137. 
11 KLIASS, Paulo. Previdência complementar. In: Síntese Trabalhista, Ano X, nº. 
122, agosto, 1999. p. 137. Segundo o autor, os fundos da previdência complementar 
“alcançam o montante de 120% do PIB na Holanda, 100% na Suíça, 78% nos EUA e 

40% no Japão. 
12 KLIASS, Paulo. Previdência complementar. In: Síntese Trabalhista, Ano X, nº. 
122, agosto, 1999. p. 137 
13 Segundo SILVA, Devanir da. O Modelo Brasileiro de Previdência Complementar 
e suas Perspectivas. In: Conjuntura Social. Brasília: MPAS, ACS,  SPC, abril-junho, 
2000. p.114-115 e 118. O surgimento da Lei nº. 109/20001 proporcionará ao Brasil a 
chance de repetir “o sucesso que os pension funds escreveram nos Estados Unidos e 
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Os impactos relacionados aos investimentos oriundos 

dos fundos das Entidades de Previdência Privada são imensos. 

Em estudo realizado por Paulo Klias o “impacto das EFPPs so-

bre a arrecadação de tributos pode ser estimada entre 1,8 e 3,2 

bilhões de reais, ao passo que, sobre os encargos sociais, este 

seria entre 800 milhões e 1,6 bilhão de reais”14. Neste mesmo 

sentido, “estima-se também, que as empresas que recebem in-

vestimentos das EFPPs aplicam entre 80 e 160 milhões de reais 

em projetos de meio ambiente, educação, esporte e cultura” 15. 

Veja-se que os números demonstram a dimensão da importância 

no estudo para o desenvolvimento do Sistema de Previdência 

Privada no Brasil, literatura esta que até o presente momento en-

contra-se escassa. 

Desta forma, o Poder Executivo baseando-se nos dispo-

sitivos constitucionais acrescidos pela Emenda Constitucional 

nº. 20 de 1998, estabeleceu que a Lei Complementar deveria se-

guir os seguintes preceitos16: 
a) Democratização do acesso à previdência complementar; 
b) Estabilidade das regras; 

c) Incremento da profissionalização dos gestores das entidades 

fechadas de previdência complementar; 

d) Modernização, credibilidade e expansão do regime; e 

e) Fortalecimento da capacidade de regulamentação e fiscali-

zação do Estado. 

Assim, em 29 de maio de 2001 passou a vigorar a Lei 

Complementar nº. 109 que além de estabelecer os preceitos 

acima transcritos previu no sistema normativo brasileiro todos 

 
tantas nações da Europa”. Em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Holanda e Suíça o patrimônio dos pensions funds representam uma grande fatia do 
PIB, onde os valores já atingiram respectivamente mais de US$ 6,4 trilhões, US$ 440 

bilhões, US$ 1,2 trilhão, US$ 447 bilhões e US$ 501 bilhões. 
14 KLIASS, Paulo. Previdência Complementar no Brasil. In: Conjuntura Social. Bra-
sília: MPAS, ACS, SPC, abril-junho, 2000. p. 73 
15 KLIASS, Paulo. Previdência Complementar no Brasil. In: Conjuntura Social. Bra-
sília: MPAS, ACS,  SPC, abril-junho, 2000. pág. 74 
16 KLIASS, Paulo. Previdência complementar. In: Síntese Trabalhista, Ano X, nº. 
122, agosto, 1999. p. 138 
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os princípios “necessários para a modernização, flexibilização e 

expansão do regime, como a portabilidade, o benefício diferido 

(vesting), o plano de contribuição definida, a administração es-

pecial de plano de benefícios, o multiplano, o multipatrocinado, 

além do próprio instituidor” 17.  

 

1.2. RELAÇÃO JURÍDICA 

 

A Relação Jurídica de Previdência Privada de caráter 

complementar começa a surgir no momento em que uma pessoa 

física passa exercer atividade econômica para uma determinada 

pessoa jurídica. O trabalhador contratado, ao ter regularizado a 

sua condição de empregado, junto à empresa, passa a ser segu-

rado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. Con-

tudo, algumas empresas, ou grupos de empresas, proporcionam 

aos seus empregados uma complementação na sua aposentado-

ria. Justamente porque, a Previdência Social limita-se, apenas, a 

garantir o mínimo essencial aos seus segurados. Diante disto, 

poderá o empregado optar, ou não, pela vantagem oferecida pela 

Entidade Previdenciária vinculada ao seu Empregador.  

Ao optar pelo plano da Entidade Previdenciária, o traba-

lhador, irá realizar as contribuições nos termos do contrato cele-

brado durante o período necessário para a aquisição do benefício 

pleno ou, se preferir, irá receber os benefícios de outras maneiras 

como o resgate, a portabilidade, o benefício diferido (vesting), 

etc. Por outro lado, o empregador também poderá contribuir com 

um determinado valor para o fundo de aposentadoria de seu em-

pregado. Assim, após preenchido os requisitos necessários, para 

que a Entidade Previdenciária conceda o benefício estipulado, o 

contrato passará a gerar os efeitos almejados. Desta forma, con-

forme Arion Sayão Romita18 a relação apresenta as seguintes 
 

17 KLIASS, Paulo. Previdência complementar. In: Síntese Trabalhista, Ano X, nº. 
122, agosto, 1999. p. 138 
18 ROMITA, Arion Sayão. Estrutura de previdência privada (Entidades Fechadas). 
In: Síntese Trabalhista, n.º 153, Março, 2002, p. 14. 
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características:  
- relação de duração ou de trato sucessivo, pois perdura ao 

longo do tempo, não se esgotando com uma única prestação; 
 - unitária, porque o complexo de relações jurídicas surge por 

força de lei, exigindo entre tais relações uma interdependência 

orgânica, ou seja, uma identidade de fonte genética; 

- sinalagmática ou bilateral porque verificados os pressupos-

tos legais, surgem simultaneamente a obrigação de pagar con-

tribuições e o encargo de satisfazer a prestação previdenciária 

ao dar-se o evento; 

- aleatória, porque há para os sujeitos incertezas quanto às van-

tagens ou perdas, podendo falhar algumas das prestações. 

Manuel Soares Póvoas complementa esta nossa defini-

ção da Relação Jurídica de Previdência Privada de caráter com-

plementar da seguinte forma: 
ato jurídico bilateral pelo qual uma pessoa – participante –, 

querendo garantir-se e aos seus contra as conseqüências da ma-

terialização de certos riscos sociais, acorda com uma pessoa 

legalmente autorizada a efetuar no domínio privado, a compen-

sação desses riscos — a entidade, mediante o pagamento 

(único ou continuado) de uma importância — a contribuição, 

receber, por ele ou pelas pessoas que designou como benefici-

ário a respectiva compensação ou reparação, na forma de be-
nefícios pecuniários ou serviços previdenciários19   

Como se vê, a Previdência Privada é um contrato de se-

guro privado que complementa o Regime Geral da Previdência 

Social. Enquanto o Regime Geral de Previdência Social é obri-

gatório, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

tendo por objetivo garantir uma renda mínima aos Segurados. A 

Previdência Privada de caráter complementar é facultativa20, im-

plementada por intermédio de um contrato de seguro regido por 

lei específica. Esta permite ao trabalhador obter uma 

 
19 PÓVOAS, Manuel Soares. Previdência Privada – filosofia, fundamentos técnicos 
e conceituação jurídica. Ed:FUNENSEG. Rio de Janeiro. p. 203. 
20 Segundo VILLATORE, Marco Antônio César. Previdência complementar no di-
reito comparado. In: Revista de previdência social, Ano XXIV, nº. 232, março, São 
Paulo. p. 254 “A França nos apresenta, desde o ano de 1972, uma situação interessante 
e distinta: a existência de um regime de previdência complementar obrigatório, que 
se soma ao regime de previdência social”. 
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aposentadoria que lhe propicie manter, na velhice, o mesmo pa-

drão de vida em que se encontrava quando em atividade. As con-

tribuições arrecadadas pelos pensionistas no regime facultativo 

são administradas por Entidades Privadas e que se submetem a 

fiscalização, regulamentação e normatização do Estado. 

A Previdência Complementar possui como objetivo a 

instituição de planos para concessão de rendas e ou pecúlios. O 

primeiro é o pagamento mensal feito aos Participantes ou Bene-

ficiários, de acordo com o plano que o contratante optou. Já o 

segundo é o capital a ser pago de uma só vez ao beneficiário 

indicado quando ocorrer a morte do participante, de acordo com 

o plano contratado21. Por outro lado, o Regime Geral de Previ-

dência Social somente proporciona aos trabalhadores a renda. 

Isto porque, o Governo Federal, após a revogação da Lei nº. 

8.213/91 pela Lei nº. 8.870/94; Lei nº. 9.129/95 e Lei nº. 

9.129/95 impossibilitou aos trabalhadores a concessão do pecú-

lio 22.   

A Previdência Privada de caráter complementar é um sis-

tema essencialmente complexo, exigindo dos profissionais que 

nela trabalham estritos controles técnicos. O funcionamento das 

Entidades de Previdência Complementar é apoiado por estrutu-

ras de administração financeira altamente organizada e 

 
21 PORTUGAL, Flávio Jahrmann. Previdência Complementar no Brasil. In: Revista 
de Previdência Social, Ano XX, n.º 185, abril, 1996. p. 339. 
22 SANTOS, Ely Souto dos. As domésticas, um estudo interdisciplinar da realidade 
social, política, econômica e jurídica. Porto Alegre, Ed. Da Universidade, UFRGS, 
1983. p.173/174. O pecúlio na Previdência Social era a devolução das contribuições 
feitas pelo segurado à Previdência Social, sob a forma de benefícios. O benefício ocor-
reria em três hipóteses, nas quais o segurado não teria direito a aposentadoria: a) Na 
primeira hipótese, o segurado ingressaria após a data de 28/07/69, com mais de 60 

anos de idade e, ao cessar suas atividades, receberia o pecúlio, ao invés da aposenta-
doria. b) Na segunda hipótese, o segurado após ter se aposentado por tempo de ser-
viço, retornaria ao trabalho e ao cessar as atividades, pela segunda vez, faria jus ao 
pecúlio. c) Na terceira e última hipótese, o direito potencial à aposentadoria ou à pen-
são poderia converter-se em pecúlio, caso o segurado ficasse invalido ou falece-se 
antes de completar a carência de contribuições estabelecida. Neste caso, o pecúlio 
seria pago ao segurado, ou aos dependentes, ou na falta destes, aos herdeiros.   
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especializada. Além de toda a estrutura e seriedade que os pro-

fissionais desta área possuem, as Entidades previdenciárias po-

dem ser diariamente vigiadas, no desempenho do dia a dia, por 

auditorias administrativas e atuariais, contínuas.23 

Desta maneira, o Sistema de Previdência Privada de ca-

ráter complementar acaba sendo o único onde é estreita a relação 

entre a contribuição paga e o benefício recebido no final. Se-

gundo Devanir da Silva os participantes ganham aquilo que pa-

gam, no que se poderia chamar de uma previdência adequada. 

Isto porque, o próprio Participante, ao longo dos anos, acumu-

lará as reservas que irão garantir a sua qualidade de vida no fu-

turo. O trabalhador integrado a este sistema, atualmente no Bra-

sil perto de 2 milhões, não depende nem da geração que substi-

tuiu a sua no mercado de trabalho, nem do equilíbrio futuro dos 

orçamentos vindouros para receber o seu benefício.24 

 

1.3. SUJEITOS 

 

Os sujeitos da relação jurídica de previdência comple-

mentar são formados pelos empregados, Entidades Previdenciá-

rias, pelas Empregadoras e pelo Estado. Assim, para efeitos do 

artigo 16, § 1º da Lei Complementar nº. 109/2001 são equipará-

veis aos empregados os gerentes, diretores, conselheiros ocu-

pantes de cargo eletivo e outros dirigentes. O empregado ao ce-

lebrar contrato de previdência complementar com a Entidade 

Previdenciária, passará a ser considerado Participante ou Segu-

rado. Dentre as condições de Participante ou Segurado, incluem-

se, também, os seus dependentes que irão usufruir das vantagens 

do benefício estabelecido no contrato.     

O Participante/Segurado, por ser aquele que contrata, 

 
23 PÓVOAS, Manuel Soares. Na rota das instituições do bem-estar: seguro e previ-
dência. São Paulo: Editora Green Forest do Brasil, 2000. p. 308. 
24 SILVA, Devanir da. O Modelo Brasileiro de Previdência Complementar e suas 
Perspectivas. In: Conjuntura Social. Brasília: MPAS, ACS,  SPC, abril-junho, 2000. 
p.112 
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situa-se no pólo ativo da relação jurídica. É ele quem irá optar 

dentre os planos padronizados pelo Estado e adotado pela Enti-

dade Previdenciária contratada, qual é o mais vantajoso para as 

suas necessidades. Note-se que o Participante/Segurado de plano 

previdenciário proporcionado pelas Entidades Fechadas deverá 

sempre manter um vínculo com a Patrocinadora/Empregadora 

ou com a Instituidora, caso contrário poderá vir a constituir in-

fração sujeita as penalidades previstas no Decreto nº. 4.206 de 

23 de abril de 200225. 

As Entidades de Previdência Privada de caráter comple-

mentar, diante dos trabalhadores, exercem o papel de Segurado-

ras26 e estão situadas no pólo passivo da relação jurídica. Estas 

são constituídas por “pessoas jurídicas de direito privado, que 

desempenham, em colaboração com o Poder Público, atividade 

previdenciária em caráter complementar ou suplementar do sis-

tema oficial de seguridade social.” 27 A Lei complementar n.º 

109/2001, em seu artigo 2.º estabelece que as Entidades de Pre-

vidência Privada de caráter complementar “têm por objetivo 

principal instituir e executar planos de benefícios de caráter pre-

videnciário”.  

Todavia, para que as Entidades Previdenciárias possam 

instituir e operar os respectivos planos, será necessário 

 
25 Art. 37, inciso XXIII. 
26 Segundo MARTINS, Ives Gandra da Silva. Aplicação de Recursos de Entidades 
Imunes em Planos de Previdência Complementar para seus Servidores não afeta a 
Desoneração Constitucional. In: Revista dialética de direito tributário, n.º 48, setem-
bro, 1999. p.156. (...)”as entidades fechadas de previdência complementar, no mundo 
inteiro, representam a grande garantia de segurança dos trabalhadores, quando che-
gam à velhice, sobre auxiliarem, com seus recurso e investimentos, o desenvolvi-
mento dos países em que se encontram sediadas. Peter Drucker acentua que a econo-

mia americana hoje depende das instituições que atuam nesse setor. De rigor, são elas 
– e apenas elas – que ofertam segurança aos trabalhadores, para, quando se aposenta-
rem, poderem viver com dignidade e serem ‘voluntários’ em várias atividades de na-
tureza social, como ocorre nos Estados Unidos”. 
27 COELHO, Inocêncio Mártires. O regime único e a previdência complementar dos 
servidores do Banco Central do Brasil. In: Cadernos de direito tributário e finanças 
públicas, Ano 5, n.º 21, outubro-dezembro, 1997. p. 182. 
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autorização específica por meio de normas regulamentadas e fis-

calizadas pelo Órgão Ministerial competente28. Tais requisitos 

são impostos pelo Estado, às Entidades Previdenciárias, para que 

os Trabalhadores/Participantes/Segurados possam estar assegu-

rados da transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econô-

mico-financeiro e atuarial dos seus proventos destinados a ga-

rantir-lhes um futuro tranqüilo29. Desta forma, toda e qualquer 

decisão adotada pelas Entidades Previdenciárias deverá respeitar 

e estar em conformidade com o respectivo Órgão Ministerial. 

Outrossim, é de fundamental importância destacar que a 

própria Lei nº. 109/2001, em seu Capítulo V, dispõe sobre a fis-

calização do Órgão Ministerial regulador nas entidades previ-

denciárias. Nesta, o legislador proporcionou aos servidores do 

Órgão Ministerial competente a possibilidade do “livre acesso 

às respectivas entidades, delas podendo requisitar e apreender 

livros, notas técnicas e quaisquer documentos, caracterizando 

embaraço à fiscalização, sujeito a penalidades previstas em lei, 

qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo” 30.  

Ao ser constatado alguma irregularidade, o Órgão Minis-

terial, poderá nomear administrador especial para cuidar e sa-

near os problemas estabelecidos na vistoria realizada31. A inter-

venção será por prazo determinado e prorrogável até a normali-

zação das irregularidades apontadas32. Estas previsões normati-

vas buscam dar uma maior credibilidade às Entidades Previden-

ciárias e segurança aos seus participantes. Com isto, “chegamos 

à conclusão de que se uma entidade de previdência complemen-

tar só ficará incapacitada de realizar, regularmente, todos os fins 

para que foi criada, se o Poder Público negligenciar no exercício 

de suas funções.”33 Por causa disto, incluímos o Estado como 

 
28 Cf, Art. 6º da Lei n.º 109 de 2001. 
29 Cf, Art. 7º da Lei n.º 109 de 2001. 
30 Cf, Art. 41 da Lei n.º 109 de 2001. 
31 Cf, Art. 42 da Lei n.º 109 de 2001. 
32 Cf, Art. 43 da Lei n.º 109 de 2001. 
33 SAAD, Eduardo Gabrile. I — Da previdência complementar e as entidades 
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sujeito da relação jurídica.34 

O Empregador, nas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, exerce a função de Patrocinador. Isto é, o Em-

pregador irá ajudar o seu empregado/Participante/Segurado a 

contribuir para o fundo da Entidade Previdenciária. Esta contri-

buição do Empregador, após a Emenda Constitucional nº. 20 de 

1998 que estabeleceu o § 3º do art. 202 da Constituição Fede-

ral35, não poderá exceder a própria contribuição do Segurado.   

Por sua vez, o Patrocinador poderá ser denominado toda 

a Empresa ou Grupo de Empresas, a União, os Estados, o Dis-

trito Federal e os Municípios, suas Autarquias, Fundações, So-

ciedades de Economia Mista e outras Entidades Públicas que 

instituam para seus Empregados ou Servidores plano de benefí-

cio de caráter previdenciário, por intermédio de Entidade Fe-

chada.36 Já o Instituidor, será a pessoa jurídica de caráter profis-

sional, classista ou setorial que institua para seus associados ou 

membros plano de benefício de caráter previdenciário. 

Assim, a existência do Patrocinador, de uma forma geral, 

ocorrerá nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

tendo como exceção as Entidades Abertas de Previdência Com-

plementar. Enquanto as primeiras são formadas por pessoas de 

direito público e de direito privado de caráter profissional, 
 

públicas. II Do regime da previdência complementar. In: Suplementos Trabalhistas, 

LTr 092/01, Ano 37, São Paulo, 2001. p. 450 
34 Cf. ROMITA, Arion Sayão. Estrutura de previdência privada (Entidades Fecha-
das). In: Síntese Trabalhista, nº. 153, Março, 2002, p. 17. O Estado se inclui entre os 
sujeitos da relação de previdência privada, porque a ele incumbem a regulação e a 
fiscalização das entidades fechadas. 
35 Constituição Federal - Art. 202. O regime de previdência privada de caráter com-
plementar 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. 
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públi-
cas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá 
exceder a do segurado. (Grifos Nossos) 
36 Art. 2, I, do Decreto n.º 4.206/2002. 
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classista ou setorial, como os sindicatos; as segundas são insti-

tuídas na sua grande maioria por profissionais autônomos e libe-

rais, inexistindo a pessoa do Empregador. 

O Patrocinador, mediante prévia autorização do Órgão 

Ministerial, irá celebrar convênio com a Entidade Fechada, em 

relação aos planos de benefício.37 O convênio, será formalizado 

por instrumento, na qual, as partes pactuam suas obrigações e 

direitos para administração e execução de plano de benefício38. 

O Órgão Ministerial estabelecerá as cláusulas mínimas que o 

convênio conterá39, podendo se admitir solidariedade entre Pa-

trocinadores ou entre Instituidores, com relação aos respectivos 

planos, desde que expressamente prevista no convênio cele-

brado40.  

As Entidades Fechadas constituídas por Instituidor deve-

rão terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas 

técnicas e provisões mediante a contratação de instituição finan-

ceira especializada, devendo, ainda, ser autorizada pelo Banco 

Central do Brasil ou outro órgão competente41. Os instituidores, 

somente poderão ofertar aos seus associados planos de benefício 

na modalidade de contribuição definida42. 

A solidariedade, no entanto, é vedada para os direitos e 

obrigações entre Patrocinadores ou entre Instituidores de planos 

de benefícios distintos operados por Entidades Fechadas com 

multiplano43. A Entidade Fechada, quando admitida na condição 

de Patrocinadora de plano de benefício para seus Empregados, 

deverá submeter-se previamente ao Órgão Ministerial termo 

próprio de adesão a um dos planos que administra, após anuên-

cia de todos os Patrocinadores e Instituidores44. 
 

37 Art. 3.º caput, do Decreto n.º 4.206, de 23 de abril de 2002. 
38 Art. 3.º (...), § 1.º do Decreto n.º 4.206, de 23 de abril de 2002. 
39 Art. 3º (...), § 2º do Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002. 
40 Art. 3º (...), § 3º do Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002. 
41 Art. 4º, § 1.º, I, do Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002. 
42 Art. 4º, § 1.º, II, do Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002. 
43 Art. 3º (...), § 4º do Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002. 
44 Art. 3º (...), § 5º do Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002. 
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1.4. PRINCÍPIOS 

 

Os princípios são os elementos ou o conjunto de regras e 

preceitos essenciais que devem acompanhar toda e qualquer re-

lação jurídica existente. Muitas vezes, “exprimem sentido mais 

relevante que o da própria norma ou regra jurídica” 45, mos-

trando-se “a própria razão fundamental de ser das coisas jurídi-

cas, convertendo-se em perfeitos axiomas”  46. São os “pontos 

básicos, que servem de ponto de partida ou elementos vitais do 

próprio Direito” 47 inexistindo a necessidade de estarem previs-

tos na própria Lei.  

Assim sendo, o contrato de Previdência Privada de cará-

ter complementar deverá obedecer aos princípios entabulados no 

ramo do Direito Civil e dos Seguros. Deve-se observar, em es-

pecial, o disposto na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça 

em que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às enti-

dades abertas de previdência complementar, não incidindo nos 

contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” 

(DJe 29/02/2016). Importante salientar que o presente tópico 

não busca discorrer sobre todos os princípios aplicados a Previ-

dência Complementar, mas tão somente, abordar aqueles espe-

cíficos ao assunto. Dentre os quais passamos a analisar:  

Princípio da Complementariedade da prestação: A pre-

vidência privada no Brasil, devido o Regime Geral de Previdên-

cia Social ser compulsório a todos os trabalhadores, somente po-

derá atuar de forma complementar. As contribuições terão a fi-

nalidade de manter, no momento da aposentadoria, o mesmo pa-

drão financeiro-econômico de quando exerciam atividade 

 
45 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. III. J—P. Editora Forense. São 
Paulo. p. 1220 
46 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. III. J—P. Editora Forense. São 
Paulo. p. 1220 
47 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. III. J—P. Editora Forense. São 
Paulo. p. 1220 
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laboral. O Princípio da Complementariedade da prestação en-

contra respaldo no artigo 202, “caput”, da Constituição Federal 

de 1988. 

Princípio da Independência da Instituição Gestora: A 

instituição gestora do fundo de pensão funcionará de forma in-

dependente ou autônoma ao Regime Geral de Previdência So-

cial. Como podemos perceber o sucesso desta dependerá do fra-

casso da outra na medida em que, conforme demonstrado ante-

riormente, os trabalhadores somente buscarão uma complemen-

tação da sua aposentadoria se o Estado apenas garantir o mínimo 

existencial. O Princípio da Independência da Instituição Gestora 

também encontra respaldo no artigo 202, “caput”, da Constitui-

ção Federal de 1988. 

Princípio da Facultatividade ou da Autonomia Privada: 

O trabalhador, diferentemente do Regime Geral de Previdência 

Social, não está obrigado a filiar-se na Entidade de Previdência 

Complementar. A decisão será tomada por sua única exclusiva 

vontade, podendo inclusive, após o ingresso, retirar-se a qual-

quer momento do fundo de pensão. O Princípio da facultativi-

dade encontra-se previsto no artigo 202, “caput”, da Constitui-

ção Federal de 1988. 

Princípio da Universalidade dos Protegidos: Este prin-

cípio encontra uma restrição quanto a sua aplicação nas Entida-

des Fechadas. Isto porque, as Entidades Fechadas, como o pró-

prio nome diz, estão apenas disponíveis para um restrito grupo 

de pessoas. Todavia, para aqueles que não pertencem ao referido 

grupo poderão optar pelas Entidades Abertas de Previdência 

Complementar. 

Princípio da Solidariedade dos Participantes: A solida-

riedade entre os Participantes dos fundos de pensão também pos-

sui uma certa restrição. Nas Entidades Abertas onde predomina 

os planos de contribuição definida (fundo individual) inexiste o 

princípio da solidariedade. Desta maneira, o fundo será formado 

pelo próprio esforço do Segurado. Por outro lado, as Entidades 
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Fechadas, antes do surgimento da Lei Complementar nº. 

109/2001 adotavam, em sua maioria, o Benefício Definido 

(fundo coletivo). Ou seja, o grupo assegurado pulveriza entre os 

Participantes o déficit ou o superávit existente no fundo de pen-

são. Todavia, devido ao surgimento do instituto da portabilidade 

previstos na Lei Complementar nº. 109/2001, as Entidades Fe-

chadas, estão adotando planos de contribuição definida o que 

acarreta como conseqüência a quebra do princípio da solidarie-

dade dos participantes.48 

Princípio da Irredutibilidade do Valor da Complemen-

tação: A aplicabilidade do princípio da irredutibilidade do bene-

fício encontra-se tipificado no Regime Geral de Previdência So-

cial, artigo 201, §§ 2.º e 4º 49 e para o Servidor Público no artigo 

40, § 8.º 50, ambos da Constituição Federal de 1988. Este tem 

como finalidade garantir ao Segurado o reajuste da renda esta-

belecida quando da concessão do seu beneficio de aposentado-

ria. Ou seja, a aplicabilidade do presente princípio, proporciona 

que o Segurado sempre receba o valor atualizado de quando pas-

sou a gozar do benefício pleno. 

Todavia, a Emenda Constitucional nº. 20 de 1998, ao 

consolidar os preceitos da Previdência Privada de caráter com-

plementar, bem como, a Lei nº. 109/2001 silenciou sobre a exis-

tência do princípio da irredutibilidade do benefício. Esta omis-

são normativa seja na Constituição Federal, seja na Lei que Re-

gulamenta a Previdência Complementar acabou gerando algu-

mas dúvidas relacionadas a aplicabilidade ou não do Princípio 

 
48 Vide item 3.5 Dos valores a serem portados, constante no Capítulo III.  
49 Constituição Federal de 1988.  Art.201. (...) § 2º Nenhum benefício que substitua o 
salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal 

inferior ao salário mínimo. 
(...) 
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter per-
manente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.  
50 Constituição Federal de 1988.  Art. 40. (...) § 8º É assegurado o reajuste dos bene-
fícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios es-
tabelecidos em lei. 
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da Irredutibilidade do benefício concedido pelas Entidades de 

Previdência Complementar51. 

Ocorre que, apesar de inexistir a previsão expressa do 

Princípio da Irredutibilidade do Valor da Complementação na 

Constituição Federal e na Lei nº. 109/2001, isto não quer dizer 

que não possa ser aplicado. Os princípios justamente por serem 

a base e o fundamento do direito não necessitam estar expressa-

mente previstos nas normas. A aplicabilidade ou não dos princí-

pios será estabelecida pela natureza jurídica envolvida no caso. 

Desta forma, a Previdência Privada de caráter complementar, 

por ter como essência proporcionar ao aposentado o mesmo pa-

drão de vida que mantinha quando exercia a sua profissão, por 

óbvio que com o passar dos anos os valores deverão ser reajus-

tados. Logo, percebe-se que o Princípio da Irredutibilidade do 

Valor da Complementação deverá ser aplicado sob pena de vio-

lar a boa-fé e o direito adquirido previsto no artigo 5º, inciso 

XXXVI52 da Constituição Federal. 

Princípio da Independência das Pessoas Jurídicas: A re-

lação existente entre a Patrocinadora ou Instituidora e a Entidade 

de Previdência Privada, irá ocorrer de forma autônoma não 

sendo permitido a interferência de uma na outra. Tal equívoco 

poderia vir a ocorrer, devido a muitas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar terem sido criadas e sustentadas pe-

las contribuições da Patrocinadora. Todavia, é inadmissível a in-

terferência da Patrocinadora em relação à Entidade Previdenci-

ária.  

Princípio da Gestão Colegiada: O princípio da gestão 

colegiada refere-se a designação dos membros das diretorias das 

Entidades Fechadas, conforme dispõe o artigo 202, § 6, da 

 
51 MARTINES, Wladimir Novaes. Independência da previdência complementar e 
princípio da irredutibilidade dos benefícios. In: Trabalhista e Previdenciário, Reper-
tório IOB de Jurisprudência – nº. 23/2001, Caderno 2 - 1ª Quinzena de Dezembro de 
2001. p. 464-467. 
52 Constituição Federal de 1988. Artigo 5º (...), inciso XXXVI – a lei não prejudicará 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
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Constituição Federal. Mais especificamente, o artigo 35 da Lei 

nº 109 de 29 de maio de 2001 estabelece a estrutura organizaci-

onal das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Dire-

toria-Executiva. 

Princípio da submissão ao Direito Privado: O contrato 

de Previdência Privada, conforme podemos perceber encontra-

se ramificado nos preceitos do direito civil e do seguro. Tem na 

sua essência uma relação securitária entre indivíduos particula-

res motivo pelo qual estará submetido ao Direito Privado. 

Princípio da Transparência: Devido a relação existente 

entre o Participante, Patrocinador e Entidades Previdenciárias, é 

necessário amplo e total conhecimento dos procedimentos ado-

tados. A transparência exigida das Entidades Previdenciárias faz 

com que os Participantes, e por que não a Patrocinadora, tenham 

uma maior segurança e até mesmo um maior controle dos valo-

res e dos investimentos realizados com o capital depositado. A 

importância do princípio da transparência é tamanha que inclu-

sive encontra-se tipificada no artigo 202, § 1º, da Constituição 

Federal de 1988. 

 

2 – A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

2.1. CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

Os custos de transação “podem ser definidos como aque-

les a que estão sujeitas todas as operações de um sistema econô-

mico.” 53 Dentre eles podemos destacar a troca e os diferentes 

níveis de acesso à informação sobre os objetos das transações, 

os custos iniciais da celebração do contrato, da execução e da 

sua rescisão54. Além disto, cabe ressaltar que “um mercado 
 

53 North, Douglass C. Custos de Transação, Instituições e Desempenho Econômico. 
Publicação do Instituto Liberal. 3.ª Edição, março de 2006. pág. 10. 
54 JOSUÁ, Adriana. Contrato Preliminar: Aspectos Jurídicos, Funcionalidade, Análise 
Econômica e Teoria dos Jogos. in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
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eficiente é conseqüência de instituições que, em determinado 

momento, oferecem avaliação e execução contratuais de baixo 

custo”.55  

Diante disto, a teoria dos custos de transação, constatou 

que por mais extenso que o contrato fosse ele dificilmente con-

seguiria ser completo o suficiente a ponto de prever todas as pos-

sibilidades de discussões ou de divergências existentes ao longo 

dos anos. Assim, o grau de inacabamento contratual passa a ser 

objeto de uma escolha, com ponderação de: 
“- custos marginais, os <<custos de completamento>> que po-

dem envolver custos de informação, de negociação, e até de 
inadaptação e de renegociação de um mau contrato que esteja 

<<demasiado completo>>; 

- benefícios marginais do <<completamento>>, como a redu-

ção ou eliminação de problemas de oportunismo e a redução 

da necessidade de renegociação ex post;” 56 

No presente caso, o contrato de previdência complemen-

tar fornecido pela Entidade Previdenciária ao Trabalhador/Par-

ticipante/Segurado para que possa ingressar no mercado, deverá 

ser examinado e aprovado pelo Órgão Ministerial competente. 

O contrato deverá atender aos padrões fixados pelo Órgão Mi-

nisterial que, conforme a Lei Complementar n.º 109/2001, terá 

o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equi-

líbrio-financeiro e atuarial.  Com isto, percebe-se que a elabora-

ção do contrato de Previdência Privada de caráter complementar 

possui peculiaridades a parte, qual seja: a) o Estado irá 

 
e Financeiro. Nova Série – Ano XLII – n.º 131 – Julho-Setembro de 2003. Malheiros 
Editores. São Paulo/SP, pág. 233. “A eficiência econômica de um contrato está dire-
tamente relacionada aos custos de transação incidentes sobre determinada relação 
contratual, entre eles os custos contratação, informação, negociação contratual (em 

especial de cláusulas referentes ao inadimplemento), de execução do contrato e custos 
de renegociação. Sempre que estes custos forem inexistentes ou muito baixos, pre-
sume-se que os contratos são eficientes.” 
55 North, Douglass C. Custos de Transação, Instituições e Desempenho Econômico. 
Publicação do Instituto Liberal. 3.ª Edição, março de 2006. pág. 12. 
56 ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Edições Almedina. Janeiro, 
2007. Pág. 161. 
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estabelecer cláusulas gerais aos contratos disponibilizados pelas 

Entidades de Previdência Privada; e, b) os contratos disponibili-

zados pelas Entidades Previdenciárias, deverão ser aprovados e 

autorizados pelo Órgão Ministerial competente.  

Assim, diferentemente da maior parte da doutrina, enten-

demos que o contrato de Previdência Privada de caráter comple-

mentar é um contrato padrão e não de adesão. A diferença, entre 

um e o outro, é de extrema sutileza, mas de importante diferença. 

Segundo o ilustre doutrinador Fernando Noronha: 
“São contratos padronizados aqueles que se celebram de 

acordo com modelos pré-estabelecidos, isto é, aqueles cujas 
cláusulas estão antecipadamente fixadas. Todos os demais po-

dem ser chamados de comuns – que diríamos serem os corren-

tes, se não fosse acontecer que atualmente é padronizada e es-

magadora maioria dos contratos celebrados.  

Aos contratos padronizados também se chama de massificados 

(ou de massa) e de estandardizados, mas melhor do que qual-

quer destas designações é aquela de ‘padronizados’”57. 

(...) 

“É sabido que foram necessidades da economia que vieram dar 

relevo a estes contratos padronizados. O próprio processo ca-

pitalista de progressiva concentração industrial e comercial não 
só reduziu o número de empresas existentes, como também 

exigiu delas, por razões de racionalidade econômica, pela ne-

cessidade de reduzir custos, pelo imperativo de acelerar o ritmo 

dos negócios, que as transações fossem simplificadas – o que 

só podia ser feito através da doação de técnicas contratuais uni-

formes, com pré-fixação de cláusulas contratuais gerais. É a 

própria economia moderna que exige a padronização (...)” 58. 

Assim sendo, é evidente que apesar do empregado so-

mente poder optar na elaboração do contrato nos limites das 

cláusulas pré-estabelecidas, pelo Poder Público, não há que se 

falar em arbitrariedade ou cláusulas abusivas. Isto porque, o Es-

tado, visando regulamentar e controlar os contratos de massa 

 
57 NORONHA, Fernando. Contratos de consumo padronizados e de adesão.  in Re-
vista de Direito do Consumidor, São Paulo, SP, v. 20, p. 94. 
58 NORONHA, Fernando. Contratos de consumo padronizados e de adesão.  in Re-
vista de Direito do Consumidor, São Paulo, SP, v. 20, p. 95. 
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estabelece cláusulas padrões, onde os fornecedores deverão 

cumpri-las sob pena de poderem vir a lesar a coletividade dos 

consumidores59. Ou seja, os contratos de massa são justamente 

aqueles em que existe uma grande procura no mercado o que 

torna a sua elaboração de forma individualizada quase que im-

possível. Desta maneira, o Estado buscando evitar que o forne-

cedor elabore os contratos de forma unilateral e com a contra-

prestação inferior a prestação, estabelece cláusulas gerais que 

deverão ser seguidas à risca pelas Entidades de Previdência Pri-

vada. Assim sendo, economiza-se “significativamente em custos 

de transação, viabilizando relações de consumo que poderiam se 

tornar inviáveis ou, pelo menos, mais caras para as duas partes 

se tivessem de ser sustentadas por contratos negociados caso a 

caso.”60 

Com isto, torna-se complicado aceitarmos61 que, após a 

análise e consequentemente a aprovação do contrato 

 
59 Cf. NORONHA, Fernando. Contratos de consumo padronizados e de adesão.  in 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, SP, v. 20, p. 97-98. “(...) o padrão não 
é propriamente um contrato, um acordo, é antes um modelo contratual, um formulário-
padrão, que é pré-determinado pela administração pública, ou por organismos profis-
sionais com funções de fiscalização. (...) Estes contratos pré-determinado superior-
mente gozam de uma presunção (não legal, mas meramente de fato, ou simples: pra-
esumptio hominis) de imparcialidade da administração ou do órgão predisponente, já 
que, em princípio, administração ou organismo são norteados por preocupação de in-

teresse público.” 
60 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 402. 
61 Neste sentido, é o posicionamento de TIMM, Luciano Benetti. O Novo Direito Ci-
vil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do 
direito público. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2008. Pág. 124, ao discorrer 
sobre o contrato de seguro que é semelhante ao contrato de previdência privada. “Os 
contratos de seguro no Brasil sofrem grande intervenção e regulamentação estatal, 

principalmente pela SUSEP. As cláusulas gerais de adesão são previamente estipula-
das e aprovadas, sendo que as seguradoras somente podem ‘lançar’ um seguro no 
mercado mediante autorização anterior. Pois bem, sendo assim, porque haveria de ser 
que, após o aval do órgão fiscalizador (uma agência reguladora propriamente dita), 
confrontar-nos-íamos com uma situação de abusividade? A cláusula foi previamente 
aprovada, e assim parte-se da suposição que ela é legal e não abusiva, há presunção 
de boa-fé, não o contrário.” 
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previdenciário pelo Órgão Ministerial competente, exista “cláu-

sulas que reduzem unilateralmente as obrigações do predispo-

nente e agravam as do aderente, criando entre elas uma situação 

de grave desequilíbrio” 62, mais conhecidas como cláusulas abu-

sivas. Logo, se o Poder Executivo aprova a circulação do con-

trato de Previdência Privada é porque, após a sua análise, foram 

preenchidos os objetivos traçados no artigo 7º da Lei n.º 

109/200163 e principalmente está sendo respeitada a Ordem Eco-

nômica, Financeira e Social do Estado. 

A intervenção do Estado na relação entre o empre-

gado/Participante/Segurado e a Entidade Previdenciária/Segura-

dora, restringe a autonomia privada e a liberalidade do fornece-

dor evitando assim um possível desequilíbrio e nebulosidade das 

cláusulas contratuais. Por isto, diferentemente de outras rela-

ções, ao existir a quebra das cláusulas gerais estabelecidas no 

contrato o indivíduo favorecido é quem estará trazendo o dese-

quilíbrio na relação e um prejuízo à solidariedade do grupo de 

pessoas ao qual o seguro contratado engloba64. 

 

2.2. ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO 

 

Em matéria de contratos e, em especial, na análise 

 
62 NORONHA, Fernando. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais. 
São Paulo: Saraiva, 1994. p.248. 
63 Art. 7, da Lei n.º 109/01. “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”. 
64 Cf. RODRIGUES, Sílvio. Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 
v. 3. 28.ed. p. 16 
"Por conseguinte, de acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém é 

obrigado a se ligar contratualmente, só o fazendo se assim lhe aprouver. E ainda: toda 
pessoa capaz pode recorrer a qualquer procedimento lícito para alcançar um efeito 
jurídico almejado." 
"Todavia essa liberdade concedida ao indivíduo, de contratar o que entender, encon-
trou sempre limitação a idéia de ordem pública, pois, cada vez que o interesse indi-
vidual colide com o da sociedade, é o desta última que deve prevalecer" (Grifos Nos-
sos).  
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econômica, a troca de informações entre as partes “apresenta um 

importante papel na relação ao estímulo do compromisso e da 

cooperação entre elas.” 65 Isto porque, antes de celebrarem um 

contrato, tanto o empregado/Participante/Segurado, bem como a 

Entidade Previdenciária/Seguradora possui um conhecimento 

particular a respeito do que espera obter da relação contratual 

que se irá estabelecer. Entretanto, um dos sujeitos da relação 

pode deter uma informação relacionada ao potencial contrato 

que a outra parte desconhece, mas que seria de grande valia co-

nhecer, seja para concretizar ou não o negócio. 66  

Nessas situações, onde o conhecimento de ambas as par-

tes a respeito dos aspectos envolvidos na contratação não é uni-

forme, ou seja, uma delas possui informações que a outra não 

possui – e que podem lhe ser relevantes estar-se-á diante da as-

simetria de informações ou assimetria informacional. 67 A assi-

metria informacional pode impedir a ocorrência de trocas efici-

entes e tais situações são consideradas especialmente problemá-

ticas em contratações de longo prazo.68 Desta maneira, “na au-

sência de informação, de incentivos à reciprocidade ou de tutela 

normativa os contratos tendem a não nascer” 69 ou já nascerem 

com grande probabilidade de virem a ser discutidos em juízo, o 

que lhe torna ineficiente.  

A assimetria de informação dá margem a três tipos de 

 
65 GUIA, Juliana Pitelli da. O contrato Preliminar e a Análise Econômica do Direito 
in Revista de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro. Nova Série – Ano 
XLV – n.º 143 – Julho-Setembro de 2006. Pág. 248. 
66 GUIA, Juliana Pitelli da. O contrato Preliminar e a Análise Econômica do Direito 
in Revista de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro. Nova Série – Ano 
XLV – n.º 143 – Julho-Setembro de 2006. Pág. 248. 
67 GUIA, Juliana Pitelli da. O contrato Preliminar e a Análise Econômica do Direito 

in Revista de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro. Nova Série – Ano 
XLV – n.º 143 – Julho-Setembro de 2006. Pág. 248. 
68 GUIA, Juliana Pitelli da. O contrato Preliminar e a Análise Econômica do Direito 
in Revista de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro. Nova Série – Ano 
XLV – n.º 143 – Julho-Setembro de 2006. Pág. 248. 
69 ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Edições Almedina. Janeiro, 
2007. Pág. 198-199. 
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problemas70:  
• Seleção adversa: uma vez fixado um preço e tipo de merca-

doria, é muitas vezes do interesse do fornecedor dar ao consu-
midor um produto em quantidade ou qualidade inferior à que 

este acredita estar comprando. Como o fornecedor tem melhor 

condição de avaliar antes da transação a quantidade e qualidade 

dos bens e serviços sendo negociados, a lei atribui a este a res-

ponsabilidade por garantir a efetiva entrega das quantidades es-

pecificadas e padrões mínimos de qualidade. 

• Perigo moral: quando a transação inclui a realização de al-

gum tipo de serviço uma vez fixado um pagamento, é em geral 

do interesse do fornecedor realizar o menor esforço possível 

para completar o serviço. Como é o fornecedor que controla o 

seu esforço, a lei exige que este não seja inferior ao necessário 

para garantir padrões mínimos de qualidade e a efetiva realiza-
ção do serviço contratado. 

• Contratos incompletos: estão sempre presentes em qual-

quer relação econômica, mas como os fornecedores têm, em 

geral, mais informação e interesse em garantir a inclusão das 

cláusulas contratuais que lhes interessam, a lei interpreta que o 

consumidor entra nessa relação em desvantagem. 

No caso do Sistema de Previdência Complementar o pro-

blema da assimetria de informações não só para a celebração do 

contrato como durante a sua execução teve, em tese, a sua dimi-

nuição, em especial, por parte dos dados existentes com as Enti-

dades Previdenciárias. Isto porque, o artigo 3º da Lei Comple-

mentar nº. 109/2001 estabeleceu que Estado terá como objetivo 

“formular a política de previdência complementar”, “disciplinar, 

coordenar e supervisionar as atividades” das Entidades de Pre-

vidência, determinando “padrões mínimos de segurança econô-

mico-financeiro e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefício, iso-

ladamente”.  

Além disto, os empregados/Participantes/Segurados te-

rão assegurado “o pleno acesso às informações relativas à gestão 

 
70 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 400-401. 
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de seus respectivos planos de benefício”. O Poder Público, de-

verá ainda fiscalizar as operações das Entidades de Previdência 

com intuito de proteger os interesses dos Participantes e Assisti-

dos nos planos de benefício. A normatização, regulamentação e 

fiscalização, será realizada pelo Órgão Ministerial competente 

sendo que nas Entidades Abertas e Fechadas o Órgão Ministerial 

é o Ministério da Fazenda71.  

O Capítulo II da Lei Complementar nº. 109 dispõe sobre 

os Planos de Benefício, onde, a sua instituição somente ocorrerá 

após a autorização específica do Órgão Ministerial72 compe-

tente. Os planos deverão atender padrões mínimos estabelecidos 

pelo Governo, como forma de garantir uma maior “transparên-

cia, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atu-

arial” 73. Por fim, ao término de cada exercício, as Entidades de 

Previdência, deverão encaminhar “as demonstrações contábeis e 

as avaliações atuariais de cada plano de benefícios” ao Órgão 

regulador e fiscalizador para verificação da solvabilidade e equi-

líbrio econômico-financeiro74. Esta previsão legal, uma vez apli-

cada de forma habitual, servirá como a grande garantia dos Par-

ticipantes ou Assegurados no recebimento da renda ou do pecú-

lio contratado. Os resultados dos investimentos realizados pelas 

Entidades Previdenciárias serão divulgados, ao menos, uma vez 

por ano aos seus Participantes ou Assistidos75. Por causa disto, 

pode-se afirmar que, com o passar dos anos, as Entidades Previ-

denciárias, pressionadas com as exigências do desenvolvimento 

econômico e social, bem como, do aprimoramento intelectual e 

técnico, atingirão o ápice da requintada atividade do seguro mo-

derno76.  
 

71 Em março de 2010 a SPC deu lugar a Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC, conforme DECRETO Nº 7.123.  
72 Art. 6, da Lei Complementar nº. 109/2001. 
73 Art. 7, da Lei Complementar nº. 109/2001. 
74 Art. 22, da Lei Complementar nº. 109/2001. 
75 Art. 24, da Lei Complementar nº. 109/2001. 
76 ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 
1. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintendência_Nacional_de_Previdência_Complementar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintendência_Nacional_de_Previdência_Complementar
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2.3. CONFIANÇA 

 

Outro requisito para que os contratos sejam eficientes é 

a confiança existente entre o contratante e o contratado. Isto por-

que, o mínimo que o credor e a sociedade como um todo podem 

esperar é que as obrigações pactuadas sejam cumpridas espon-

taneamente no local, hora e valor ajustado.  Assim, o adimple-

mento generalizado das obrigações servirá para contribuir e am-

pliar o grau de confiança entre as pessoas e, conseqüentemente, 

a sensação geral de segurança de que aquilo que foi acordado 

será fielmente cumprido por todos da sociedade em que se vive. 

E não se trata apenas de conforto psicológico, pois viver em um 

ambiente onde há elevado nível de cumprimento voluntário das 

obrigações, além da sensação de segurança, representa pagar 

menos pelos bens e serviços de consumo e impostos77. Por isto, 

conclui-se facilmente que, no ambiente, onde todos costumam 

adimplir com as obrigações pactuadas, isto é, onde o risco de 

inadimplência é baixo, os credores em geral não precisam em-

butir nos seus preços uma alta taxa de (spread) para neutralizar 

os efeitos do atraso ou descumprimento da obrigação.78  

Os contratos - muito embora possam existir outras defi-

nições mais amplas, em que se confunda a função econômica 

(atribuir, distribuir, e mitigar riscos), com um objetivo de maior 

eticidade (por exemplo, não obter vantagem onerosa), são acor-

dos de vontade que cumprem como função estabelecer e atender 

aos interesses individuais de quem os celebra, sem esquecer a 

intenção social que continua aberta e abstrata servindo apenas 

como uma norma programática de condutas79. Em uma 

 
77 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. volume 2. São Paulo: Saraiva, 2004. 
pág. 165. 
78 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. volume 2. São Paulo: Saraiva, 2004. 
pág. 165. 
79 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 98. 
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economia moderna, todos os agentes fazem promessas das mais 

variadas formas.80 Todavia, para o sistema jurídico o que inte-

ressa não é apenas a formalização dessas promessas por meio de 

instrumentos conhecidos como contratos, mas também a garan-

tia de que os direitos e deveres serão respeitados.81 

Por outro lado, as relações contratuais longas, como é o 

caso do contrato de Previdência Complementar, parecem exigir 

do Direito, sobretudo meios de salvaguarda e de preservação das 

posições e dos interesses das partes. Entretanto, a presença des-

ses meios não deve incutir a idéia de que se trata de salvar rela-

ção contratual a qualquer custo – devendo considerar-se que uma 

relação longa pode converter-se numa prisão que deixe de cor-

responder aos interesses das partes, e que os meios que promo-

vem a rigidez contratual perverter-se em meios de perpetuação 

dessas situações patológicas. Assim, afigura-se mais prudente 

converter ao apoio jurídico no mais modesto veículo de combate 

a abusos e oportunismos, mais disponíveis para servir os interes-

ses evolutivos das partes – num momento empenhadas na pre-

servação da relação, no momento seguinte determinadas, uma 

ou ambas, em pôr fim à relação, recobrando a liberdade negocial 

para procurarem novos parceiros contratuais no mercado.82 

Além disto, na contratação massificada e, em especial, 

naquela que se refere à prestação de serviços ao público, a stan-

dardização contratual pode apresentar-se como uma garantia 

para os contratantes. Ou seja, de que será mantido algum critério 

de igualdade horizontal que se requer como pressuposto da jus-

tiça distributiva. O contratante terá a certeza de que as condições 

aplicadas em seu contrato são exatamente as mesmas que se apli-

cam aos demais. Deste modo, a igualdade nos critérios de 

 
80 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 109. 
81 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 110. 
82 ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Edições Almedina. Janeiro, 
2007. Pág. 378-379. 
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contratação gerará incentivos e por vezes será largamente com-

pensador de frustrações que alguns contratantes possam vir a 

sentir quanto à insusceptibilidade de negociação especificada de 

alguns termos contratuais que lhes sejam menos favoráveis. Para 

esses empregados/Participantes/Segurados, o recurso a cláusu-

las contratuais padronizadas poderá, pois, corresponder ao esta-

belecimento de <<pontos focais>> que coordenam grandes clas-

ses de contratantes, que não chegariam a uma posição comum se 

esta não lhes fosse <<proposta>>83.  

Para os contratantes por seu lado, a standardização, ao 

mesmo tempo avoluma o espectro da seleção adversa, pode tra-

zer a vantagem de propiciar a pulverização de risco quando não 

se conhece a heterogeneidade de características dos contratantes. 

Com isto, a uniformidade da proposta permite, com alguma li-

nearidade, compensar perdas e ganhos – e mais ainda quando a 

standardização dos termos contratuais vede a renegociação, al-

gum oportunismo que se associaria a perspectiva de renegocia-

ção. Também aqui a insusceptibilidade de renegociação poderá 

ser frustrante para alguns contratantes, mas é bem possível que 

no cômputo final a rigidez seja bilateralmente compensadora.84 

A existência ou não de confiança nos contratos é tido por 

alguns doutrinadores como um problema da atual fase aprofun-

dada da sociedade pós-moderna85. Diante disto, faz-se necessá-

rio, desenvolver uma dogmática nova, com preocupações mais 

sociais a fim de alcançar a proteção dos contratantes.86 Isto por-

que, a fase atual da pós-modernidade necessita uma resposta de 

 
83 ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Edições Almedina. Janeiro, 
2007. Pág. 467-468. 
84 ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Edições Almedina. Janeiro, 

2007. Pág. 467-468. 
85 MARQUES, Claudia Lima. O novo modelo de direito privado brasileiro e os con-
tratos: entre interesses individuais, sociais e direitos fundamentais. In A nova crise do 
contrato. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pág. 20. 
86 MARQUES, Claudia Lima. O novo modelo de direito privado brasileiro e os con-
tratos: entre interesses individuais, sociais e direitos fundamentais. In A nova crise do 
contrato. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pág. 20. 
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valorização do paradigma da confiança, pois nossos tempos pa-

recem fadados ao aumento dos litígios e da desconfiança entre 

agentes econômicos (classes e instituições), com claros reflexos 

no direito privado.87 

A segurança e a justiça são valores jurídicos relacionados 

entre si, onde qualquer vinculação à instabilidade – ao estado, 

qualidade ou condição de uma relação ou um direito de proprie-

dade não ser respeitado e estar ao sabor de perigos e de incerte-

zas causados por decisões judiciais – afeta a condição de previ-

sibilidade. Desta maneira, a previsibilidade das decisões judici-

ais afeta o comportamento e a conduta no mercado, trazendo 

conseqüências para a confiança nos contratos.88  

 

2.4. CAPTURA DA AGÊNCIA 

 

A regulação econômica consiste no poder de coerção que 

a sociedade concede ao Estado a fim de fixar um conjunto de 

regras que limitam a liberdade de ação ou de escolha das empre-

sas, dos profissionais liberais e/ou dos consumidores89. Ou seja, 

a regulação é um conjunto de normas e procedimentos estabele-

cidos pelo Poder Executivo, por intermédio das instituições res-

ponsáveis pela sua aplicação, a que o Estado recorre para alterar 

os incentivos e restrições com que operam os agentes econômi-

cos, a fim de corrigir as ineficiências geradas por falhas de mer-

cado.90  

Deste modo, o Poder Executivo utilizará a regulação com 

o objetivo de criar incentivos para que as empresas, os 

 
87 MARQUES, Claudia Lima. O novo modelo de direito privado brasileiro e os con-
tratos: entre interesses individuais, sociais e direitos fundamentais. In A nova crise do 

contrato. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pág. 21. 
88 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 99. 
89 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 254. 
90 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 255. 
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consumidores e os demais agentes econômicos busquem o que 

consideram ser o melhor para cada um de si tomando decisões 

que maximizem o bem-estar social.91 A regulação vista por um 

economista esta relacionada a eficiência, já para um jurista, a 

regulação é o resultado de restrições legais ao comportamento 

dos agentes, cuja origem, hierárquica e consistência interna são 

o resultado de processos por vezes completamente dissociados 

da lógica econômica.92 Por sua vez, a regulação é, para um o 

cientista político o resultado de um jogo político entre grupos de 

interesse que buscam moldar a intervenção estatal em seu bene-

fício.93 

Neste sentido, a regulamentação invariavelmente conse-

gue resultados modestos e a altos custos, pois freqüentemente é 

concebida não para buscar eficiência, e sim para favorecer certos 

setores empresariais ou grupos políticos influentes.94 No Brasil, 

em setembro de 2003, a pedido da Presidência da República um 

Grupo de Trabalho Interministerial realizou uma análise e ava-

liação do papel das agências reguladoras no atual arranjo insti-

tucional. Deste modo, constatou-se que agravam o “risco de cap-

tura” circunstâncias como a dependência dos tomadores de de-

cisões, a influência política, a dependência da agência regula-

dora em relação ao conhecimento tecnológico superior da indús-

tria regulada, a seleção indiscriminada de quadros técnicos ori-

undos do setor ou indústria regulada para servir à agência, a pos-

sibilidade de futuras posições ou empregos na indústria ou setor 

regulado, a rotatividade dos próprios dirigentes das agências en-

tre funções exercidas no governo e na iniciativa privada, e 

quando há necessidade, por parte da agência reguladora, do 
 

91 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 255. 
92 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 255. 
93 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia, e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª reimpressão. Pág. 255. 
94 VELJANOVSKI, Cento. A economia do direito e da lei: uma introdução. Tradução 
de Francisco J. Beralli. Rio de Janeiro. Instituto Liberal, 1994. pág. 96. 
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reconhecimento e cooperação da indústria regulada.95 

No caso da Previdência Complementar, até o momento 

não existe uma Agência Reguladora. Todavia, a Lei nº 

12.154/2009 criou a Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC, autarquia de natureza especial, do-

tada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio pró-

prio. A PREVIC atuará como entidade de fiscalização e de su-

pervisão das atividades das entidades fechadas de previdência 

complementar e de execução das políticas para o regime de pre-

vidência complementar operado pelas entidades fechadas de 

previdência complementar, observadas as disposições constitu-

cionais e legais aplicáveis.  

A PREVIC terá competência para96 (i) proceder à fisca-

lização 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 esta-

belecer procedimentos para a aplicação das normas relativas à 

sua área de competência, de acordo com as diretrizes do Conse-

lho Nacional de Previdência Complementar, a que se refere o 

inciso XVIII do art. 29 da Lei nº 10.683/2003; (iv) autorizar: a) 

a constituição e o funcionamento das entidades fechadas de pre-

vidência complementar, bem como a aplicação dos respectivos 

estatutos e regulamentos de planos de benefícios; b) as opera-

ções de fusão, de cisão, de incorporação ou de qualquer outra 

forma de reorganização societária, relativas às entidades fecha-

das 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 transferên-

cias de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos de 

benefícios e reservas entre entidades fechadas de previdência 

complementar; (v) harmonizar as atividades das entidades 
 

95 GAMA, Paulo Calmon Nogueira da. O Fenômeno Da Captura Das Agências Regu-
ladoras – Federalização Indevida De Causas Judiciais Relacionadas aos Setores Re-
gulados in R. CEJ, Brasília, n. 26, p. 63-68, jul./set. 2004 
96 Artigo 2 da Lei nº 12.154/2009. 
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fechadas de previdência complementar com as normas e políti-

cas estabelecidas para o segmento; (vi) decretar intervenção e 

liquidação extrajudicial das entidades fechadas de previdência 

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 interven-

ção e liquidação extrajudicial, na forma da lei; (viii) promover a 

mediação e a conciliação entre entidades fechadas de previdên-

cia complementar e entre estas e seus participantes, assistidos, 

patrocinadores ou instituidores, bem como dirimir os litígios que 

lhe forem submetidos na forma da Lei nº 9.307/1996; (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 neces-

sárias ao cumprimento de seus objetivos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os fundos de pensões administrados pelas Entidades de 

Previdência Privada despontam como a melhor maneira dos tra-

balhadores assegurarem-se dos infortúnios causados pelos riscos 

sociais. O Estado, diante do déficit apresentado pela Previdência 

Social devido a precária administração e o aumento da expecta-

tiva de vida da população, causando um desequilíbrio entre os 

segurados da ativa e os segurados inativos, tem estimulado o 

crescimento e o aperfeiçoamento da Previdência Privada seja ela 

aberta ou fechada. Neste sentido, como muito bem salientado 

por Sir William Beveridge, o Estado vem contribuindo para o 

crescimento da Previdência Privada de forma negativa e de 

forma positiva. Isto é, o Brasil ao garantir somente o mínimo 

existencial para o trabalhador, esta contribuindo de forma nega-

tiva ou subjetiva para o crescimento da Previdência Privada. Em 

um país, na qual, o mínimo não garante nada, o trabalhador fica 

obrigado a realizar um Plano de Previdência Privada para manter 
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o mesmo padrão de vida que tinha. 

Por outro lado, o Estado ao legalizar, normatizar, regula-

mentar e fiscalizar o Sistema de Previdência Privada age de 

forma positiva ou objetiva para o crescimento e consolidação 

deste instituto. Neste sentido, o Brasil, em 1977, ao promulgar a 

Primeira Lei de Previdência Privada deu um importante passo 

para o nascimento, desenvolvimento e consolidação do Sistema 

de Previdência Privada. Todavia, a Previdência Privada surge no 

Brasil de forma inesperada e sem o devido amadurecimento que 

todo sistema necessita para o bom e fiel desenvolvimento. Ali-

ado a isto, os princípios e fundamentos técnicos da primeira Lei 

ao serem importados dos EUA — país com a sociedade e eco-

nomia totalmente diferente da nossa — contribuiu para que a sua 

finalidade não fosse atingida. 

Apesar disto, com o passar dos anos as Entidades Previ-

denciárias e os Participantes ao aprimorarem os seus conheci-

mentos técnicos e práticos, contribuíram para a positivação de 

um novo Sistema Privado de Previdência. Desde então, não de-

morou muito para que fosse alterada a Constituição Federal e 

surgisse a Lei Complementar nº. 109/2001 que readequou o Sis-

tema Privado de Previdência aos moldes do povo brasileiro. As 

mudanças trouxeram aos Participantes uma maior segurança e 

transparência para a contratação de planos previdenciários ofe-

recidos pelas Entidades Privadas. Desta maneira, verifica-se que 

quanto maior o número de pessoas que optarem pela celebração 

de contratos de Previdência Privada, maior será o crescimento 

econômico e social do Brasil. O montante acumulado na capita-

lização dos recursos, oriundos dos fundos de pensões, contri-

buem na arrecadação de tributos para o Estado o que possibilita 

a realização de investimentos em outras áreas de cunho social. 

Por causa deste interesse, o Estado possui grande impor-

tância na relação jurídica de Previdência Privada. O Órgão Mi-

nisterial competente será o grande responsável pela solidificação 

do Sistema Privado de Previdência, desde que não seja 
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capturado pelo agente principal o que irá trazer grandes turbu-

lências e prejuízos aos segurados.  Isto porque, é ele quem irá 

regulamentar, normatizar e fiscalizar a atuação das Entidades 

Previdenciárias trazendo, assim, o equilíbrio necessário as rela-

ções existentes com os Segurados. A Lei Complementar nº. 

109/2001 ao prever dispositivos legais específicos, quanto à atu-

ação do Órgão Ministerial competente, atribuiu ao Estado a res-

ponsabilidade pela gestão e solvabilidade dos planos de Previ-

dência Privada. Ou seja, uma vez declarada a insolvência da En-

tidade Previdenciária, estará caracterizado a omissão do Órgão 

Ministerial competente na fiscalização que lhe cabia ter sido 

feita. 

Além destas previsões legais, constatou-se, também, que 

a Previdência Privada possui uma natureza jurídica autônoma 

derivada do direito civil, mais especificamente no ramo dos se-

guros. Seus princípios específicos devem ser respeitados sob 

pena de violarem os elementos fundamentais da Previdência Pri-

vada de caráter complementar o que acarretaria a ineficiência do 

contrato. Por fim, concluímos que o Sistema Privado de Previ-

dência após as alterações realizadas pela Lei Complementar nº. 

109/2001 tem totais condições de atingir os índices de excelên-

cia de outros países. Para tanto, será de fundamental importância 

que os Órgãos Ministeriais cumpram o seu papel a risca de re-

gulamentar, normatizar e principalmente fiscalizar a gestão das 

Entidades Privadas de Previdência. Nunca esquecendo que a so-

ciedade também deverá auxiliar o Estado no desenvolvimento 

de um sistema capaz de garantir o tão sonhado bem-estar. 
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