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- Análise jurídica do contrato para implantação do Programa de 
Previdência;

- Análise jurídica de termo aditivo para alteração do Programa de 
Previdência vigente.

- Análise jurídica e elaboração das minutas jurídicas necessárias aos 
processos de Transferência de Seguradora e Encerramento do 
Plano; e

-- Assessoria jurídica na reorganização do programa de previdência 
em casos de fusão, aquisição e incorporações de pessoas jurídicas 
contratantes.

- Elaboração das minutas jurídicas para constituição de EFPC;

- Elaboração de Regulamento do Plano de Benefício e Estatuto da 
EFPC;

- Elaboração de Convênios de Adesão e seus respectivos Termos 
Aditivos;

- Elaboração das minutas jurídicas dos processos de alteração de - Elaboração das minutas jurídicas dos processos de alteração de 
Regulamento do Plano de Benefícios e Estatuto da EFPC;

- Elaboração das minutas jurídicas dos processos de Transferência de 
Gerenciamento, Cisão com Transferência de Gerenciamento, Fusão, 
Cisão, Incorporação, Retirada de Patrocínio e Extinção da Entidade;

- Atendimento jurídico às exigências PREVIC oriundas dos processos 
acima relacionados; e

- Soluções de Consultas à PREVIC versando sobre legislação e - Soluções de Consultas à PREVIC versando sobre legislação e 
regulação aplicáveis.
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Governança

- Suporte jurídico na alteração de regulamentos, contratos de planos 
coletivos, propostas de inscrição, contratos de distribuição de 
produtos, acordos operacionais e de comissionamentos, 
instrumentos contratuais diversos e materiais de divulgação; e

- Apoio na criação e análise de viabilidade jurídica de novos 
produtos, adaptação/readequação de coberturas e 
acompanhamento de processos juntos aos órgãos fiscalizadores.

- Revisão jurídica de Regimentos Internos, Código de Ética da EFPC, 
Regimento Eleitoral, e Regulamentos de Empréstimos;

- Elaboração e revisão de Atas para composição e alteração dos 
órgãos estatutários da EFPC;

- Elaboração e revisão de Atas dos órgãos estatutários da EFPC para 
deliberar sobre assuntos diversos;

- Elaboração de informativos a respeito de novos normativos; e

- Suporte na preparação e acompanhamento de defesas e recursos - Suporte na preparação e acompanhamento de defesas e recursos 
em processos administrativos e judiciais que envolvam EFPC.
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- Atendimento a dúvidas de participantes por meio da central de 
atendimento;

  Elaboração de pareceres e suporte nas questões do dia-a-dia 
versando sobre legislação e regulação aplicáveis; e

  Reuniões jurídicas com as Seguradoras, Empresas que possuem 
Planos Corporativos PGBL e VGBL  ou que desejam implantar o 
Programa de Previdência no seu pacote de benefícios.

  Atendimento a dúvidas de participantes por meio da central de 
atendimento;

  Elaboração de pareceres e suporte nas questões do dia-a-dia 
versando sobre legislação e regulação aplicáveis; e

  Reuniões jurídicas com a PREVIC, Entidades Próprias, Fundos   Reuniões jurídicas com a PREVIC, Entidades Próprias, Fundos 
Multipatrocinados, Patrocinadores e Instituidores de Planos de 
Benefícios e Empresas que desejam implantar o Programa de 
Previdência no seu pacote de benefícios.
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