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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre as operações de transferências de 

gerenciamento de planos de benefícios entre 

entidades fechadas de previdência complementar. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei 

Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, o art. 13 da Lei nº 12.154, de 23 de 

dezembro de 2009, e os arts. 2º e 4º do Decreto nº 7.123, de 3 de março de 2010, e 

tendo em vista o disposto no inciso II do Parágrafo único do art. 7º da Lei nº 13.341, de 

29 de setembro de 2016, torna público que o Conselho, em sua 26ª Reunião Ordinária, 

realizada em 13 de setembro de 2017, resolveu: 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 1º As operações de transferência de gerenciamento de planos de benefícios 

entre entidades fechadas de previdência complementar - EFPC observarão o disposto 

nesta Resolução. 

Art. 2º Para fins desta Resolução, entende-se por: 

I - entidade de origem, EFPC que administra o plano de benefícios a ser objeto da 

transferência de gerenciamento; 

II - entidade de destino, EFPC que receberá o plano de benefícios decorrente da 

transferência de gerenciamento; 

III - data de comunicação, aquela em que o patrocinador comunica formalmente 

à entidade de origem e à de destino a intenção de transferir o gerenciamento do plano de 

benefícios; 

IV - plano de transferência, pactuado entre o patrocinador e as entidades de origem 

e de destino, que conterá o que deve ser observado para viabilizar a transferência de 

gerenciamento; 

V - data de protocolo, aquela em que a entidade de origem protocola o 

requerimento de transferência na Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - Previc; 

VI - data de autorização, aquela em que for publicado, no Diário Oficial da União, 

o ato da Previc que autoriza a operação de transferência; 

VII - data-efetiva, aquela acordada formalmente entre as entidades de origem e de 

destino e o patrocinador, em que deverá ocorrer o cumprimento dos compromissos 

previstos no Termo de Transferência; 



 
 

VIII - Termo de Transferência, o instrumento particular firmado entre o 

patrocinador e as entidades de origem e de destino, que estabelece direitos e obrigações 

dos patrocinadores, participantes e assistidos e das entidades envolvidas na operação de 

transferência de gerenciamento, bem como tratamento a ser dado aos ativos e passivos, 

às ações judiciais, às contingências, às provisões, aos fundos, aos excedentes e 

insuficiências técnicas e às despesas com o processo de transferência; e 

IX - transferência de gerenciamento, operação que consiste na transferência de 

gestão de um plano de benefícios de uma EFPC para outra, mantidos os mesmos 

patrocinadores, e abrangendo a totalidade dos seus participantes e assistidos e 

integralidade de seus ativos e passivos, incluindo os direitos e obrigações previstas no 

regulamento do plano de benefícios. 

CAPITULO II 

Da Transferência de Gerenciamento 

Art. 3º A iniciativa da operação de transferência de gerenciamento é prerrogativa 

do patrocinador, que deverá notificar formalmente a entidade de origem, apresentando: 

I - indicação da entidade de destino; 

II - planos de benefícios objeto da transferência; 

III - comparativo, entre as entidades de origem e de destino, do custeio 

administrativo do plano e das despesas totais de investimentos, quer sejam custeadas 

pelas receitas administrativas ou pelas receitas de investimentos; e 

IV - comparativo da estrutura de governança das entidades de origem e de destino, 

explicitando a representação dos patrocinadores e participantes e assistidos vinculados ao 

plano objeto de transferência. 

§ 1º A entidade de origem dará ciência da iniciativa da transferência aos 

participantes e assistidos vinculados ao plano de benefícios objeto da transferência de 

gerenciamento, no prazo de dez dias úteis contados da data de comunicação, apresentando 

as informações de que trata o caput. 

§ 2º A entidade de origem poderá tomar a iniciativa pela operação, condicionada 

à apresentação, pelo patrocinador, das informações relacionadas no caput. 

§ 3º No caso da iniciativa da transferência de gerenciamento ser da entidade de 

origem, a data em que o patrocinador apresentar as informações de que trata o caput será 

considerada como sendo a data de comunicação. 

§ 4º O patrocinador que esteja regido pela Lei Complementar nº 108, de 29 de 

maio de 2001, deverá apresentar manifestação favorável do órgão responsável pela 

supervisão, pela coordenação e pelo controle do patrocinador. 

Art. 4º Deverá ser elaborado um plano de transferência firmado pelo patrocinador 

e pelas entidades de origem e de destino, em prazo de até sessenta dias da data de 

comunicação, contemplando, entre outras, definição de cronograma, diretrizes 

relacionadas à elaboração do Termo de Transferência e da forma de disponibilização de 

documentos. 

Art. 5º O requerimento de transferência será protocolado, na Previc, pela entidade 

de origem, no prazo de até cento e oitenta dias da data de comunicação. 

§ 1º O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma única vez, mediante 

acordo firmado entre o patrocinador e as entidades de origem e de destino. 

§ 2º Em caso de descumprimento dos prazos acordados, as partes poderão 

apresentar denúncia perante a Previc. 

Art. 6º A entidade de origem deverá dar publicidade do resumo do Termo de 

Transferência aos participantes e assistidos do plano de benefício objeto da operação, por 

meio usual que adota para se relacionar com estes, trinta dias antes da data de protocolo. 



 
 

Art. 7º As entidades de origem e de destino deverão informar à Previc acerca dos 

impactos decorrentes da transferência em relação ao enquadramento da EFPC nos 

dispositivos das Leis Complementares nº 108 e nº 109, ambas de 2001. 

Art. 8º As alterações eventualmente necessárias ao regulamento do plano, 

decorrentes da transferência de gerenciamento, somente poderão tratar de matérias 

inerentes ao referido requerimento. 

Art. 9º O plano de benefícios objeto de transferência será mantido em pleno 

funcionamento pela entidade de origem, com o cumprimento de todas as suas obrigações, 

até a data-efetiva, observado o disposto no Termo de Transferência. 

Art. 10. A partir da data-efetiva, a gestão do plano de benefícios ficará sob 

responsabilidade da entidade de destino, restando encerrada a relação contratual do 

patrocinador com a entidade de origem, relativamente ao plano transferido, observadas 

as condições estabelecidas no Termo de Transferência e as obrigações relativas ao 

período em que o plano de benefícios se encontrava sob sua gestão. 

Art. 11. Liquidadas todas as pendências relacionadas com o plano de benefícios 

ou decorrido o prazo prescricional a elas relativo, na forma da legislação, a entidade de 

origem deverá comunicar tal fato à Previc, para que se proceda ao correspondente registro 

no correspondente cadastro. 

Art. 12. A entidade de destino deverá disponibilizar cópia do seu estatuto aos 

participantes e assistidos do plano transferido no prazo de trinta dias contados da data-

efetiva. 

Art. 13. Para fins de efetivação da transferência do plano, a entidade de origem e 

a de destino deverão providenciar a transferência dos ativos vinculados ao plano de 

benefícios para a entidade de destino, pelo seu valor contábil, conforme previsto no 

Termo de Transferência. 

§ 1º Entre a data de comunicação e a data efetiva, os ativos em transferência 

marcados a vencimento não poderão ser alienados, reavaliados, ou ter o critério de 

precificação alterado. 

§ 2º Fica vedada a negociação de ativos entre planos de benefícios no período 

entre a data de comunicação e a data efetiva. 

CAPITULO III 

Disposições finais 

Art. 14. Quando o plano de benefícios objeto de transferência for 

multipatrocinado, as regras desta norma se aplicam ao conjunto de patrocinadores, 

independentemente de serem solidários ou não. 

Art. 15. Aplica-se o disposto nesta Resolução, no que couber, aos planos 

instituídos por instituidor. 

Art. 16. Fica a Previc autorizada a editar as instruções necessárias ao cumprimento 

do disposto nesta Resolução. 

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a adoção de transações remotas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei 

Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, o art. 13 da Lei nº 12.154, de 23 de 

dezembro de 2009, e os arts. 2º e 4º do Decreto nº 7.123, de 3 de março de 2010, e tendo 

em vista o disposto no inciso II do Parágrafo único do art. 7º da Lei nº 13.341, de 29 de 

setembro de 2016, torna público que o Conselho, em sua 26ª Reunião Ordinária, realizada 

em 13 de setembro de 2017, resolveu: 

Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar - EFPC que desejem 

adotar transações remotas no relacionamento com seu público-alvo, deverão observar o 

disposto nesta Resolução. 

§ 1º A EFPC deverá oferecer alternativa não remota a fim de garantir a plena 

acessibilidade às transações disponibilizadas. 

§ 2º É vedado tratamento discriminatório de qualquer natureza em razão da 

utilização de transação não remota. 

Art. 2º Para efeitos desta norma, considera-se: 

I - Transação remota: qualquer operação à distância envolvendo o uso de 

plataforma digital que requeira manifestação expressa do público-alvo perante a EFPC, 

incluindo as seguintes: 

a) Adesão: ato voluntário e formal de filiação de proponente a plano de benefícios 

operado por EFPC; 

b) Alteração: qualquer modificação das opções disponibilizadas ao participante 

ou assistido, em decorrência do regulamento do plano de benefícios, sem alteração das 

regras e condições, incluindo: 

1. a opção pelo instituto do autopatrocínio; e 

2. a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido. 

c) Cancelamento: encerramento da relação contratual entre o participante ou 

assistido e a EFPC, relativamente a determinado plano de benefícios, incluindo: 

1. a opção pela migração para outro plano de benefícios administrado pela EFPC; 

2. a opção pelo instituto do resgate; 

3. a opção pelo instituto da portabilidade; e 



 
 

4. a opção a ser realizada pelo participante ou assistido para fins de recebimento 

de sua reserva matemática individual no âmbito de retirada de patrocínio, nos termos do 

art. 16 da Resolução CNPC nº 11, de 13 de maio de 2013. 

II - Público-alvo: o proponente, o participante ou o assistido. 

III - Proponente: a pessoa física apta e interessada em aderir a plano de benefícios 

operado por EFPC. 

IV - Requisição da transação: comando enviado pelo público-alvo à EFPC, via 

plataforma digital, contendo os dados e informações necessários para efetivação da 

transação pretendida. 

V - Confirmação da transação: ato de ratificação, pela EFPC, da requisição da 

transação realizada pelo público-alvo.  

Art. 3º Para utilização de transações remotas, a EFPC deverá garantir: 

I - a autenticidade no acesso e utilização da plataforma digital; 

II - a confidencialidade e integridade na transmissão e guarda dos dados e 

documentos; 

III - a disponibilidade dos dados e documentos, bem como do histórico das 

transações requeridas e confirmadas; e  

IV - o fornecimento de protocolo eletrônico quando da requisição da transação. 

§ 1º Os documentos eletrônicos gerados e recebidos pela EFPC deverão ser 

armazenados em qualquer meio de gravação que possibilite a confirmação das transações, 

sendo dispensada a guarda de documentos físicos. 

§ 2º O prazo de guarda para os documentos eletrônicos será o mesmo exigido para 

os documentos físicos, estabelecido pela legislação em vigor. 

§ 3º Os dados e informações do público-alvo não poderão ser objeto de cessão a 

terceiros, ainda que a título gratuito, e a sua utilização ficará restrita aos objetivos 

estatutários da EFPC. 

Art. 4º A EFPC deverá disponibilizar ao público-alvo todos os documentos e 

informações necessários para requisição da transação, esclarecendo, especialmente, seus 

riscos e consequências. 

Parágrafo único. As informações devem estar expressamente referenciadas com 

os documentos ou normas correspondentes. 

Art. 5º Por ocasião da requisição da transação, a EFPC deverá informar seu início 

de vigência. 

Art. 6º Por ocasião da confirmação da transação, a EFPC deverá notificar o 

público-alvo, encaminhando a correspondente documentação, prevista na legislação 

específica ou em normativos internos. 

Parágrafo único. A EFPC deverá apresentar resposta devidamente fundamentada, 

na hipótese de recusa da requisição da transação. 

Art. 7º A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc 

editará as Instruções necessárias à execução desta Resolução. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria 

independente para as entidades fechadas de 

previdência complementar e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 17 do Decreto n° 7.123, 

de 3 de março de 2010, c/c os arts. 14 e 17 do Regimento Interno e com fundamento nos 

arts. 5° e 23 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, e no art. 13 da Lei nº 

12.154, de 23 de dezembro de 2009, torna público que o Conselho, em sua 27 ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 06 de dezembro de 2017, resolveu: 

Capítulo I 

Da Obrigatoriedade 

Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar - EFPC, na 

contratação de serviços de auditoria independente para fins de demonstrações contábeis, 

devem observar o disposto nesta resolução. 

Art. 2º As demonstrações contábeis das EFPC, inclusive notas explicativas, 

devem ser auditadas por auditor independente.  

Art. 3º As EFPC devem contratar auditor independente, pessoa física ou jurídica, 

registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e que atendam aos requisitos 

mínimos fixados nesta resolução e nas normas complementares da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar - Previc que disponham sobre o tema. 

Capítulo II 

Da Responsabilidade das EFPC 

Art. 4º As EFPC devem fornecer tempestivamente ao auditor independente todos 

os dados, informações e condições necessárias para o efetivo desempenho na prestação 

de seus serviços, bem como a Carta de Responsabilidade da Administração, de acordo 

com as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

Parágrafo único. A responsabilidade das EFPC e dos prestadores de serviços pelas 

informações contidas nas demonstrações contábeis ou outras fornecidas não exime o 

auditor independente da responsabilidade relativa à elaboração dos relatórios requeridos 

nesta resolução nem o desobriga da adoção de adequados procedimentos de auditoria. 

Art. 5º As EFPC devem designar diretor responsável pela contabilidade para 

responder, junto à Previc, pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 

e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor. 



 
 

Parágrafo único. O diretor responsável pela contabilidade será responsabilizado 

pelas informações prestadas e pela ocorrência de situações que indiquem fraude, 

negligência, imprudência ou imperícia no exercício de suas funções, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. 

Capítulo III 

Dos Requisitos de Independência do Auditor 

Art. 6º As EFPC não podem contratar ou manter auditor independente, caso se 

configure impedimento ou incompatibilidade previstos em normas e regulamentos do 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC ou do Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil - Ibracon. 

Capítulo IV 

Da Substituição Periódica do Auditor Independente 

Art. 7º As EFPC devem promover, em no máximo 5 (cinco) exercícios sociais 

consecutivos, a substituição do responsável técnico, do diretor, do gerente e de qualquer 

outro integrante com função de gerência da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria 

independente.  

§ 1º A contagem de prazo para o disposto no caput inicia-se a partir da última 

substituição do responsável técnico, do diretor, do gerente e de qualquer outro integrante 

com função de gerência da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria. 

§ 2º O retorno do responsável técnico, do diretor, do gerente e de qualquer outro 

integrante com função de gerência da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria, 

somente poderá ocorrer após decorridos 3 (três) exercícios sociais contados a partir da 

data de sua substituição. 

Capítulo V 

Do Comitê de Auditoria 

Art. 8º As EFPC definidas pela Previc com base em critérios objetivos, que levem 

em consideração porte e relevância, devem constituir Comitê de Auditoria. 

§ 1º O prazo para constituição do Comitê de Auditoria é até 31/12/2018. 

§ 2º As EFPC constituídas com base nos §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição 

Federal poderão, a critério da Previc, ter prazo diferenciado para constituição de Comitê 

de Auditoria, levando em consideração a data de início de funcionamento e a capacidade 

financeira para assunção dos gastos decorrentes. 

§ 3º As EFPC não enquadradas nos critérios objetivos definidos pela Previc, que 

optem pela constituição de Comitê de Auditoria, deverão cumprir o disposto nesta 

resolução e nas instruções complementares. 

Art. 9º O Comitê de Auditoria deverá ser composto por no mínimo 3 (três) e no 

máximo 5 (cinco) integrantes, com mandato de 03 (três) anos. 

§ 1º Os critérios de nomeação, destituição, remuneração, bem como as atribuições 

do Comitê de Auditoria, deverão estar expressos em regulamento próprio aprovado pelo 

Conselho 

Deliberativo. 

§ 2º Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria deverá possuir 

comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria contábil de EFPC. 

Art. 10 A extinção do Comitê de Auditoria somente poderá ocorrer quando a 

EFPC não mais apresentar as condições contidas no caput do artigo 8º e ter cumprido as 

atribuições relativas aos exercícios sociais em que foi exigido o seu funcionamento. 

Art. 11 Constituem atribuições mínimas do Comitê de Auditoria: 

I - estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais 

deverão ser formalizadas por escrito, aprovadas pelo Conselho Deliberativo; 



 
 

II - recomendar, à administração da EFPC, pessoa física ou jurídica a ser 

contratada para a prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a 

substituição do prestador desses serviços, quando considerar necessário; 

III - revisar as demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas; 

IV - avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, quando existente, 

inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos 

aplicáveis, além de regulamentos e códigos internos; 

V - avaliar a aceitação, pela administração da EFPC, das recomendações feitas 

pelos auditores independentes e pelos auditores internos, ou as justificativas para a sua 

não aceitação;  

VI - avaliar e monitorar os processos, sistemas e controles implementados pela 

administração para a recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento, 

pela EFPC, de dispositivos legais e normativos a ela aplicáveis, além de seus 

regulamentos e códigos internos, assegurando-se que eles prevejam efetivos mecanismos 

para proteção do prestador da informação e da confidencialidade dela; 

VII - reunir-se, no mínimo anualmente, com a Diretoria Executiva da EFPC e com 

os responsáveis, tanto pela auditoria independente, como pela auditoria interna, para 

verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere 

ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria contábil, formalizando, em atas, 

os conteúdos de tais encontros; 

VIII - recomendar à Diretoria Executiva da EFPC correção ou aprimoramento de 

políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; 

IX - verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso  

VII, o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria Executiva da EFPC; e 

X - reunir-se com o Conselho Fiscal e com o Conselho Deliberativo da EFPC, por 

solicitação deles ou por iniciativa do Comitê, para discutir sobre políticas, práticas e 

procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências. 

Capítulo VI 

Da Aplicabilidade das Normas Gerais de Auditoria Independente 

Art. 12 Na prestação de serviços de auditoria independente para as EFPC, devem 

ser observadas as normas e procedimentos de auditoria determinados pelo CFC e pelo 

Ibracon, subsidiariamente às normas emanadas pelo CNPC e pela Previc. 

Capítulo VII 

Dos Documentos da Auditoria Contábil Independente 

Art. 13 As EFPC devem solicitar ao auditor independente que produza os 

seguintes documentos: 

I - relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis; 

II - relatório circunstanciado sobre as deficiências identificadas no curso dos 

trabalhos de auditoria e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pelas 

EFPC, bem como recomendações destinadas a sanar essas deficiências; e 

III - relatório para propósito específico no qual deverá ser avaliada a adequação 

dos controles internos aos riscos suportados, bem como a governança da EFPC, de acordo 

com as orientações a serem expedidas pela Previc. 

§ 1º O relatório requerido no inciso II deve conter comentários e plano de ação 

elaborados pela EFPC para solucionar as inadequações apontadas, bem como os prazos 

para o cumprimento das ações propostas. 

§ 2º O relatório requerido no inciso III será exigido apenas para as EFPC definidas 

pela Previc com base em critérios objetivos que levem em consideração porte e 

relevância, sendo obrigatório a partir das demonstrações contábeis do exercício findo em 

31/12/2018. 



 
 

§ 3º As EFPC devem preservar o relatório do auditor independente sobre as 

demonstrações contábeis pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, juntamente com os 

relatórios acima referidos, bem como os papéis de trabalho, correspondências, contratos 

de prestação de serviços e outros documentos relacionados com a auditoria realizada. 

Art. 14 As EFPC devem enviar à Previc o relatório previsto no inciso I do art. 13 

juntamente com as demonstrações contábeis e os relatórios previstos nos incisos II e III 

do mesmo artigo em até 60 (sessenta) dias após o envio das demonstrações contábeis. 

Capítulo VIII 

Da Certificação 

Art. 15 O responsável técnico pela auditoria independente das EFPC deve possuir 

registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes - CNAI e aprovação em exame 

específico de certificação elaborado pelo CFC em conjunto com o Ibracon. 

Parágrafo único. A certificação será exigida nas condições a serem definidas pela 

Previc.  

Capítulo IX 

Das Disposições Gerais 

Art. 16 Os procedimentos do auditor independente devem ser planejados e 

executados considerando a posição consolidada da entidade, do plano de gestão 

administrativa e a posição individual dos planos de benefícios, de forma a permitir o 

registro de aspectos relevantes verificados em cada plano de benefícios e no plano de 

gestão administrativa. 

Parágrafo único. O relatório do auditor independente deverá conter opinião sobre 

as demonstrações consolidadas e sobre cada plano de benefícios, bem como sobre o plano 

de gestão administrativa. 

Art. 17 O diretor responsável pela contabilidade, o auditor independente e o 

Comitê de Auditoria devem, individualmente ou em conjunto, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis contados do conhecimento do fato, comunicar formalmente à Previc a 

existência de: 

I - inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a 

continuidade das EFPC e dos planos de benefícios operados por estas; 

II - fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração das EFPC; 

III - fraudes relevantes perpetradas por funcionários das EFPC ou por terceiros; e 

IV - erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis 

das EFPC. 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva das EFPC deverá comunicar formalmente 

ao auditor independente e ao Comitê de Auditoria, quando instalado, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas da identificação, a ocorrência dos eventos referidos neste artigo. 

Art. 18 No contrato celebrado entre a EFPC e o respectivo auditor independente, 

deve constar cláusula autorizando o acesso da Previc aos papéis de trabalho do auditor 

independente, bem como a quaisquer documentos que tenham servido de base ou 

evidência para emissão dos relatórios especificados nesta resolução. 

Art. 19 A Previc fica autorizada a editar normas complementares necessárias à 

execução do disposto nesta resolução.  

Art. 20 Revogam-se os itens 26 e 29 do Anexo C da Resolução CNPC nº 08, de 

31 de outubro de 2011. 

Art. 21 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Altera a Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro 

de 2011, estabelecendo regras para constituição e 

destinação/utilização do Fundo Administrativo das 

entidades fechadas de previdência complementar. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 17 do Decreto nº 7.123, 

de 3 de março de 2010, c/c os arts. 14 e 17 do Regimento Interno e com fundamento no 

art. 5° da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, e no art. 13 da Lei nº 12.154, 

de 23 de dezembro de 2009, torna público que o Conselho, em sua 27ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 06 de dezembro de 2017, resolveu: 

Art. 1º O item 27 do ANEXO C - Normas Gerais da Resolução CNPC nº 08, de 

31 de outubro de 2011, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"27. O Plano de Gestão Administrativa - PGA deverá ter regulamento próprio 

aprovado pelo Conselho Deliberativo da EFPC, o qual deverá conter além de outros 

aspectos, a fonte de custeio e a forma de constituição e de destinação/utilização do Fundo 

Administrativo registrado no PGA, para as seguintes situações: 

I - utilização em custos de projetos de melhorias nos processos de gestão e 

reestruturação da EFPC, sem que impliquem aumento de custos fixos do PGA; 

II - utilização em despesas administrativas, quando comprovadamente os custos 

administrativos da EFPC forem superiores às fontes de custeio do PGA; e 

III - destinação para cobertura de gastos com prospecção, elaboração, implantação 

e fomento de planos de benefícios de previdência complementar, compreendendo: estudo 

de mercado, negociação com potenciais interessados, planejamento das atividades, 

esboço do regulamento do plano, implantação, preparação da infraestrutura da EFPC, 

aprovação do regulamento, divulgação, captação de participantes e para cobertura parcial 

das despesas administrativas de novos planos de benefícios pelo período máximo de 60 

(sessenta) meses após início de seu funcionamento. 

27.1. A EFPC que administra planos de benefícios patrocinados pelos entes de 

que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, deverá ter anuência 

prévia do(s) respectivo(s) patrocinador(es) do(s) plano(s) de benefícios, quanto à 

destinação de recursos com a finalidade descrita no inciso III do item27. 



 
 

27.2. O Conselho Deliberativo definirá montante ou limite percentual em relação 

à parcela do Fundo Administrativo a ser constituída no exercício, que será destinada para 

cobertura dos gastos indicados no inciso III do item 27. 

27.3. As fontes de custeio, os valores e as formas de constituição e de 

destinação/utilização dos recursos do Fundo Administrativo, elencados nos incisos I a III, 

deverão constar do orçamento anual a ser apresentado pela Diretoria Executiva, sendo as 

respectivas constituições e utilizações limitadas aos montantes aprovados pelo Conselho 

Deliberativo. 

27.4. É vedada a utilização/destinação de recursos do Fundo Administrativo 

constituído até 31 de dezembro de 2017 para a finalidade descrita no inciso III do item 

27. 

27.5. A parcela do Fundo Administrativo constituído a partir de 1º de janeiro de 

2018, com o objetivo de ter a destinação prevista no inciso III do item 27, deverá ser 

registrada em rubrica contábil específica. 

27.6. As despesas relativas às destinações do Fundo Administrativo previstas no 

inciso III do item 27 devem ser registradas em contas de resultados específicas. 

27.7. A destinação de recursos do Fundo Administrativo para a finalidade prevista 

no inciso III do item 27 deve ser divulgada em notas explicativas às demonstrações 

contábeis. 

27.8. A EFPC fica dispensada de realizar procedimento contábil de identificação 

da participação do(s) plano(s) de benefícios no Fundo Administrativo do PGA em relação 

à parcela constituída com o objetivo de ter a utilização prevista no inciso III do item 27. 

27.9. O Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios - ARPB da EFPC 

deverá manter atualizado o controle dos valores utilizados/destinados do Fundo 

Administrativo e prestar informações periódicas ao Conselho Fiscal, a quem caberá, além 

do acompanhamento, registrar em seu relatório semestral de controles internos a 

conformidade em relação às normas. " 

Art. 2º Fica a Previc autorizada a editar instruções complementares que se fizerem 

necessárias à execução do disposto nesta Resolução. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 


