
EXTRATO DA LEGISLAÇÃO APLICADA AOS PENALIZADOS PELA COMISSÃO DE 
INQUÉRITO 
 
 
 
DECRETO 4942/2003 
 

Art. 64.  Aplicar os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e 

fundos dos planos de benefícios em desacordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
 
        Penalidade:  multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser 
cumulada com suspensão pelo prazo de até cento e oitenta dias ou com 
inabilitação pelo prazo de dois a dez anos. 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 3792, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009 

 
 

Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, os administradores da EFPC devem: 
I - observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência; 
II - exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência; 
III - zelar por elevados padrões éticos; e 
IV - adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever fiduciário em 
relação aos participantes dos planos de benefícios. 
 
Art.  9º    Na  aplicação  dos  recursos,  a  EFPC  deve  identificar,  avaliar,  
controlar  e monitorar os riscos, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de 
liquidez, operacional, legal e sistêmico, e a segregação das funções de gestão, 

administração e custódia. 
 
Art.  12.    A  EFPC  deve  gerenciar  os  ativos  de  cada  plano  de  forma  a  
garantir  o permanente  equilíbrio  econômico-financeiro  entre  estes  ativos  e  
o  passivo  atuarial  e  demais obrigações do plano. 
 
Art. 30.  A aquisição de títulos e valores mobiliários classificados nos segmentos 
de renda fixa e de renda variável, bem como a prestação de garantias em 
investimentos de SPE, devem ser precedidas de análise de risco.  
(Redação dada pela Resolução nº 3.846, de 25/3/2010) 
. 
 

 



RESOLUÇÃO CGPC N° 13, DE 01 DE OUTUBRO DE 2004 
 
 

 

Art. 1° As entidades fechadas de previdência complementar - EFPC devem 
adotar princípios, 
regras e práticas de governança, gestão e controles internos adequados ao 
porte, complexidade e riscos inerentes aos planos de benefícios por elas 
operados, de modo a assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos. 
§ 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança econômico-financeira e 
atuarial, com fins específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio 
dos planos de benefícios, isoladamente, e da própria entidade fechada de 
previdência complementar, no conjunto de suas atividades. 
§ 2º Poderá ser adotado manual de governança corporativa, que defina as 
relações entre órgãos estatutários da EFPC com participantes, assistidos, 
patrocinadores, instituidores, fornecedores de produtos e serviços, autoridades e 
outras partes interessadas. 
 
Art. 4° É imprescindível a competência técnica e gerencial, compatível com a 
exigência legal e estatutária e com a complexidade das funções exercidas, em 
todos os níveis da administração da EFPC, mantendo-se os conselheiros, 

diretores e empregados permanentemente atualizados em todas as matérias 
pertinentes às suas responsabilidades. 
§ 1º Sem prejuízo das atribuições ordinárias da diretoria executiva, o estatuto ou 
o regimento interno poderá prever que o conselho deliberativo e o conselho 
fiscal contratem serviços especializados de terceiros, em caráter eventual. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não exime os conselheiros e diretores de 
atenderem aos requisitos de comprovada experiência no exercício de atividades 
nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, atuarial, de fiscalização 
ou de auditoria. 
§ 3º A EFPC deve se assegurar de que as empresas e profissionais contratados 
para lhe prestar serviços especializados tenham qualificação e experiência 
adequadas às incumbências e de que não haja conflitos de interesses. 
§ 4º É recomendável que nas contratações de serviços de terceiros, justificada a 
sua conveniência e oportunidade, seja buscada permanentemente a otimização 
da relação custo-benefício. 
§ 5º A contratação de serviços especializados de terceiros não exime os 
integrantes dos órgãos de governança e gestão da EFPC das responsabilidades 
previstas em lei. 

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



§ 1º Os riscos serão identificados por tipo de exposição e avaliados quanto à sua 
probabilidade de incidência e quanto ao seu impacto nos objetivos e metas 
traçados. 

§ 2º Os riscos identificados devem ser avaliados com observância dos princípios 
de conservadorismo e prudência, sendo recomendável que as prováveis perdas 
sejam provisionadas, antes de efetivamente configuradas. 
 

 


