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Apresentação
Você conhece bem o seu
Plano de Previdência?
Sabe os caminhos que o seu
dinheiro (contribuição) percorre
até se transformar em
benefício?
Entende como é calculada a sua
contribuição?
Conhece todos os benefícios que
o seu Plano lhe oferece?

Se você não conseguiu responder a essas perguntas, a leitura desta
cartilha vai lhe ajudar a esclarecer melhor as principais regras do
seu Plano Previdenciário para que você possa acompanhar mais de
perto a administração do seu patrimônio.
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O Início

Proteção

Muito antes de você nascer, a necessidade previdenciária surgiu como meio
de proteger o ser humano das adversidades, ou seja, aqueles infortúnios que
prejudicavam a sua capacidade de prover a própria subsistência, como por
exemplo, a velhice, as doenças, a invalidez ou até mesmo a morte.
Aos poucos, com a evolução da sociedade, surgiu uma nova noção de
proteção social, sendo consolidada a ideia de que o amparo aos
necessitados é um dever de todos, a ser assegurado pelo Estado. Assim,
desenvolveu-se o sistema de previdência social pública, pelo qual as
pessoas, enquanto trabalham, contribuem para a formação de uma reserva
que irá custear as despesas delas quando pararem de trabalhar.
Baseada no mesmo princípio, a Previdência Complementar (como é o caso
da CAPEF), surgiu para proporcionar ao trabalhador uma renda
previdenciária adicional à previdência pública, conforme a sua necessidade e
vontade. Portanto, é um sistema previdenciário privado e contratado
voluntariamente para garantir uma renda suplementar ao associado, na
ocasião da aposentadoria ou em casos de adversidades.
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A Capef
1967
CRIAÇÃO DA
CAPEF E
LANÇAMENTO
DO PLANO BD

1999
PLANO BD:
FECHADO AO
INGRESSO DE
PARTICIPANTES

2010

2018

LANÇAMENTO
DO PLANO
CV I

PLANO CV I:
5.300
PARTICIPANTES

Em 1967, o Banco do Nordeste criou a Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Nordeste do Brasil – CAPEF com o intuito de, além de almejar a
retenção de seus empregados no Banco por um longo período de tempo,
proporcionar uma renda adicional ao benefício da Previdência Social,
garantindo-lhes, assim, uma melhor qualidade de vida na fase de
aposentadoria.
Portanto, há 50 anos, a Capef, Entidade Fechada de Previdência
Complementar dos funcionários do Banco do Nordeste, da Camed e da
própria Capef, vem administrando muito mais do que recursos, mas sonhos e
expectativas de milhares de pessoas em diversas fases da vida.
Cuidar de algo especial por um período de tempo tão longo requer
competência, responsabilidade e compromisso com os direitos de cada
indivíduo, sem esquecer os princípios da coletividade.
Hoje, a Capef administra dois Planos Previdenciários, reunindo mais de
12.000 associados: O Plano BD, já fechado ao ingresso de novos
Participantes e o Plano CV I, criado em 2010.
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Resumo de como funciona
a Previdência Complementar
A empresa (BNB)
manifesta interesse em
patrocinar um Plano de
Previdência
Complementar para seus
empregados;

Após aprovado, o Plano é
ofertado aos funcionários
da empresa, que
formalizam sua inscrição
através do formulário de
adesão, tornando-se
Participante;

Na fase de acumulação, os
Participantes podem
acompanhar a evolução da sua
poupança previdenciária
através do extrato individual,
enviado mensalmente por eemail e disponível no site da
Entidade;

A Entidade Fechada de
Previdência Complementar
- EFPC (CAPEF) formata o
Plano de acordo com as
necessidades da empresa e
dos seus funcionários;

Inicia-se a fase de acumulação
de recursos, na qual os Participantes e
Patrocinadores começam a contribuir
para o Plano, conforme previsto no
Plano de Custeio do Regulamento.

Para garantir o equilíbrio
do Plano,
periodicamente a
Entidade realiza
avaliação atuarial e
adequações à
legislação;

A EFPC submete o Plano
à aprovação dos órgãos
competentes;

Os recursos são investidos
no mercado ﬁnanceiro,
buscando a rentabilidade
necessária para atender aos
compromissos do Plano;

Ao atingir os requisitos da
aposentadoria, o
Participante se desliga da
empresa Patrocinadora e
apresenta a
documentação para a
concessão do benefício e
recebimento de renda
vitalícia.
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Caso o Participante se desligue do Patrocinador antes da
implementação dos requisitos para a aposentadoria, este
tem quatro opções para assegurar os seus recursos:
portabilidade, autopatrocínio, benefício proporcional
diferido e resgate. (detalhados a seguir)
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Modalidades de Planos
de Benefícios
De acordo com a legislação que regulamenta o funcionamento das
Entidades de Previdência Complementar, os planos de benefícios
previdenciários podem ser estruturados nas modalidades de Contribuição
Deﬁnida (CD), Benefício Deﬁnido (BD) ou Contribuição Variável (CV).

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA - CD
Modalidade de plano previdenciário onde os benefícios programados têm seu
valor permanentemente ajustado ao saldo da conta do Participante, inclusive
na fase de recebimento de benefícios, considerando o resultado líquido de sua
aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.
Vantagem: não desenvolve desequilíbrios atuariais.
Desvantagem: oferece somente benefícios temporários ou benefícios
vitalícios de valores decrescentes recalculados periodicamente com base no
saldo da conta individual do Participante da sua expectativa de sobrevida
futura.

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
Modalidade de plano onde os benefícios programados têm seu valor ou nível
previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de
forma a assegurar sua concessão e manutenção.
Vantagem: oferece benefícios vitalícios reajustáveis de acordo com as regras
deﬁnidas no Regulamento.
Desvantagem: alto risco de aparecimento de déﬁcit atuarial quando as
premissas utilizadas nas projeções não se conﬁrmam ao longo do tempo.
Obs: A Capef já administra um Plano nesta modalidade, o qual se
encontra fechado para novas inscrições.
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV
Modalidade de plano previdenciário que combina características de Plano
CD e de Plano BD nas fases a seguir especiﬁcadas:
I. Fase de contribuições: tem sempre características de Plano CD, pois as
contribuições do Participante são registradas em conta individual destinada a
ﬁnanciar os seus próprios benefícios; e
II. Fase de benefícios: pode ter características de Plano BD ou de CD e BD:
II.1. Com características de Plano BD: quando paga somente benefícios
vitalícios.
Vantagem: oferece benefícios vitalícios reajustáveis de acordo com as regras
deﬁnidas no Regulamento.
Desvantagem: médio risco de aparecimento de déﬁcit atuarial quando as
premissas utilizadas nas projeções não se conﬁrmam ao longo do tempo.
II.2. Com características de Plano CD e de Plano BD: quando inicia o
pagamento de benefício na fase de renda certa a prazo certo, passando, após
esse período, a pagar renda vitalícia.
Vantagem: ao ﬁnal da renda certa a prazo certo é garantido o pagamento de
uma renda vitalícia de valores aproximadamente constantes, com baixa
exposição ao risco de déﬁcits atuariais, diferente dos Planos Bds.

09

Benefícios: passo-a-passo
Conﬁra as dicas abaixo para saber quais os requisitos para receber os
benefícios do INSS e da Capef, através dos Planos BD e CV I.

INSS
Requisitos para recebimento do benefício:

Aposentadoria por:

IDADE
Idade mínima: 65 anos de idade

+
Contribuições mínimas: 180
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL

35 anos de contribuição

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL

Idade mínima: 53 anos de idade

+
30 anos de contribuição

+
*
Pedágio
REGRA 85/95 PROGRESSIVA

Idade + tempo de contribuição = 95 pontos

+

Aposentadoria por:

IDADE
Idade mínima: 60 anos de idade

+
Contribuições mínimas: 180
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL

30 anos de contribuição

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL

Idade mínima: 48 anos de idade

+
25 anos de contribuição

+
Pedágio*
REGRA 85/95 PROGRESSIVA

Idade + tempo de contribuição = 85 pontos

+

Contribuições mínimas: 180

Contribuições mínimas: 180

Não há Idade mínima

Não há Idade mínima

(*) Pedágio: 40% do tempo que faltava, em 16/12/1998, para completar 30 anos de contribuição, se homem, e 25
anos, se mulher. Caso o tempo correspondente ao pedágio ultrapassar 5 anos, será concedida a aposentadoria por
tempo de contribuição integral, sem limite de idade.
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Documentação necessária
Requerimento em formulário próprio do INSS, disponível no site da Capef;
Declaração de Concordância Aposentadoria Proporcional (enviar apenas no
caso de aposentadoria proporcional);
Todas as Carteiras de Trabalho da Previdência Social e suas respectivas
cópias;
Cópias autenticadas do CPF, RG e comprovante de endereço (de preferência
a conta de água, luz ou telefone);
Cópia autenticada da Certidão de Casamento atualizada (para a mulher);
Para contratos exercidos em Entidades Públicas (Regime Estatutário),
apresentar Certidão de Tempo de Contribuição original;
Se tiver prestado serviço militar, deve apresentar declaração em
papel timbrado ou certidão original.
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Resumo para solicitar o benefício

Agendamento de
Atendimento no
INSS, pelo 135 ou
pelo site

Implementação dos
requisitos para
Aposentadoria

Análise da
documentação
pelo INSS

Apresentação dos
documentos
especíﬁcos

Concessão do
benefício

Saiba se você já está elegível à aposentadoria no INSS.
Realize a simulação, acessando:

www.inss.gov.br

Todos os Serviços

Calcular valor
do bene cio

Simulações

OU

Calcular tempo
de contribuição
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PLANO BD
Os benefícios ofertados pelo Plano BD são:
Benefício de Aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade
São benefícios de renda continuada prestados ao Participante Assistido,
caracterizado por pagamento mensal e vitalício.
São condições cumulativas para recebimento:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ter efetuado no mínimo 60 contribuições ao Plano;
Ter encerrado o contrato de trabalho com o BNB; e
Ter implementado os requisitos de aposentadoria pelo INSS.

Benefício de Pensão
É o benefício de renda mensal, vitalícia ou temporária, prestado ao
Beneﬁciário de Pensão.
São condições cumulativas para o Beneﬁciário Inscrito receber a Pensão:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apresentar identiﬁcação e comprovação da condição de Beneﬁciário; e
Apresentar documentação relativa ao óbito comprovado ou
presumido, bem como à ausência deﬁnitiva do Participante.

Quem pode ser Beneﬁciário de Pensão do BD?
I - Cônjuge, companheiro ou ﬁlhos e enteados, menores
de 21 anos de idade não emancipados ou inválidos de
qualquer idade, desde que a invalidez tenha ocorrido antes
de completar 24 anos de idade e que o Beneﬁciário esteja
inválido na data do óbito do Participante;
II - Ex-cônjuge ou ex-companheiro, ambos com percepção
de alimentos judicialmente deﬁnida; e
III - Mãe e pai.
Obs: Ressalte-se que a existência das pessoas mencionadas em qualquer dos
incisos anteriores exclui a dos incisos seguintes.
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Benefício de Pecúlio
Pecúlio é um benefício de pagamento único devido por ocorrência do
falecimento do Participante, pago às pessoas por ele indicadas.
São condições cumulativas para o recebimento do Pecúlio:
Apresentar identiﬁcação e comprovação da condição de Beneﬁciário ou
herdeiro; e
Ÿ Apresentar documentação relativa ao óbito comprovado ou presumido do
Participante.
Ÿ

Obs: No Plano BD, o pecúlio corresponde a três vezes o valor do benefício
de Aposentadoria do Participante falecido, não podendo ser inferior a R$
3.602,31, valor ajustado em 2018.
Além desses benefícios programados, o plano oferece Benefícios de Riscos,
como Benefício de Aposentadoria por Invalidez e Benefício de Pensão de
Ativo, para garantir proteção individual e familiar em situações adversas,
como invalidez e morte.
Abaixo, apresentamos Quadro-Resumo dos Benefícios do Plano BD e os
seus respectivos requisitos para a sua concessão.
Resumo dos benefícios do Plano BD
BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS
Benefício de renda continuada prestado ao Participante
Deﬁnição

APOSENTADORIA
POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

Assistido, caracterizado por pagamento mensal e vitalício.
São condições cumulativas para recebimento do Benefício:
Ÿ

Concessão

Ter efetuado no mínimo 60 contribuições ao Plano;

Ÿ

Ter encerrado o contrato de trabalho com o BNB; e

Ÿ

Ter implementado os requisitos de aposentadoria pelo INSS.
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BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS
Deﬁnição

APOSENTADORIA
POR IDADE

APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

Benefício de renda continuada prestado ao Participante
Assistido, caracterizado por pagamento mensal e vitalício.

Concessão

São condições cumulativas para recebimento do Benefício:
Ÿ Ter efetuado no mínimo 60 contribuições ao Plano;
Ÿ Ter encerrado o contrato de trabalho com o BNB; e
Ÿ Ter implementado os requisitos de aposentadoria pelo INSS.

Deﬁnição

Benefício de renda mensal vitalícia devido ao Participante Assistido
que, a critério da Previdência Social, seja considerado inválido.
São condições cumulativas para o Participante Ativo obter a
concessão do Benefício:

Concessão

I - estar em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez da
Previdência Social; e
II - ter suspenso ou extinto o seu contrato de trabalho com o
Patrocinador.

Deﬁnição

Benefício de renda mensal, vitalícia ou temporária, prestado ao
Beneﬁciário Assistido.
São condições cumulativas para o recebimento da Pensão:

Concessão

Ÿ

Apresentar identiﬁcação e comprovação da condição de
Beneﬁciário; e

Ÿ

Apresentar documentação relativa ao óbito comprovado ou
presumido, bem como à ausência deﬁnitiva do Participante.

Podem ser Beneﬁciários de Pensão, desde que a existência
daquelas mencionadas em qualquer dos incisos anteriores exclui as
dos incisos seguintes:

PENSÃO

Quem pode
ser Beneﬁciário
de Pensão?

I - cônjuge ou companheiro;
II - ﬁlhos e enteados, menores de 21anos de idade não emancipados
ou inválidos de qualquer idade, desde que a invalidez tenha ocorrido
antes dos 24 anos e que o Beneﬁciário esteja inválido na data do
óbito do Participante;
III - ex-cônjuge ou ex-companheiro, ambos com percepção de
alimentos judicialmente deﬁnida; e
IV - mãe e pai.
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BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS
Deﬁnição

Benefício de pagamento único devido por ocorrência do
falecimento do Participante, pago às pessoas por ele indicadas.
São condições cumulativas para o recebimento do Benefício:

Concessão
PECÚLIO

- Apresentar identiﬁcação e comprovação da condição de
Beneﬁciário ou herdeiro; e
- Apresentar documentação relativa ao óbito comprovado ou
presumido do Participante.

Observação

O Pecúlio corresponde a três vezes o valor do benefício de
Aposentadoria do Participante falecido, não podendo ser inferior a
R$ 3.602,31.

ATUALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS
O valor do benefício é atualizado anualmente, de acordo com a rentabilidade
dos investimentos, não podendo o índice de reajuste ser superior a 100%
nem inferior a 30% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Contudo, a partir de alteração regulamentar em dezembro de 2013, é
possível recompor reajustes concedidos abaixo da inﬂação a partir de 2009,
com rentabilidades excedentes à meta atuarial do plano, veriﬁcadas a partir
de 2012, sem caráter de retroatividade.
Conheça o valor do seu benefício
Saiba o valor da sua aposentadoria através do site, utilizando login e senha
de acesso.

www.capef.com.br

Planos

Plano BD

Simuladores

Aposentadoria
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PLANO CV I
Os benefícios ofertados pelo Plano CV I são:
Benefício de renda continuada prestado ao Participante Assistido, cuja data
de início pode ser planejada por antecipação.
São condições cumulativas para recebimento da Aposentadoria Programada:
I - ter preenchido os requisitos mínimos apresentados abaixo:
Número de contribuições individuais, incluindo-se o tempo de serviço
passado, igual a 420 ou 360, no caso de Participante do sexo masculino ou
feminino, respectivamente; ou
120 contribuições individuais ao Plano CV I e elegibilidade ao benefício da
Previdência Social, cumulativamente, podendo optar pela antecipação de até
60 meses.
II - ter cessado o vínculo empregatício com o Patrocinador.
Pensão de Aposentado Programado
Benefício de renda continuada prestado aos Beneﬁciários de Pensão em
decorrência do falecimento do Participante em gozo de benefício de
aposentadoria programada.
São condições cumulativas para a concessão de pensão de aposentado
programado:
· Apresentação de documentação comprovando o falecimento do
Participante Assistido; e
· Comprovação da condição de Beneﬁciário de Pensão
Obs: No caso de óbito do Participante nos primeiros 22 anos de
aposentadoria e inexistindo Beneﬁciários de Pensão, o saldo remanescente
da conta individual destinado ao pagamento desta renda será pago, de uma
única vez, aos herdeiros legais.
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Obs: O benefício de pensão corresponde ao valor da aposentadoria do
participante assistido, sendo ajustável atuarialmente no início da pensão
vitalícia, considerando a diferença entre a Família Padrão e a composição
efetiva do grupo de beneﬁciários.

O que é Família Padrão?
Para ﬁns de planejamento da contribuição
individual, considera-se uma família padrão
composta de cônjuge de mesma idade do
Participante e de dois ﬁlhos válidos
nascidos nas idades do Participante
correspondentes a 25 e 26 anos.

Pecúlio de Aposentado Programado
Benefício de pagamento único decorrente do falecimento do Participante,
devido aos Designados para Pecúlio por ele indicados.

São condições cumulativas para concessão do Pecúlio:
Apresentação de documentação comprovando o falecimento do Participante;
e
Comprovação da condição de Designado para Pecúlio.

Obs: No caso do falecimento de Participante Ativo, o Participante deverá ter
cumprido, antes de seu falecimento, a carência de 12 contribuições
individuais efetivamente recolhidas ao Plano CV I no caso de morte causada
por doença, sendo dispensada a carência no caso de morte decorrente de
acidente.
Obs: No caso de falecimento do Participante Ativo ocorrido antes do
cumprimento da carência será efetuado o pagamento do saldo da conta
individual existente na data do óbito em favor dos Designados para Pecúlio,
desde que formalmente requerido.
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Obs: No Plano CV I, o pecúlio corresponde a três vezes o valor do benefício
de Aposentadoria do Participante falecido, não podendo ser inferior a R$
5.506,13, valor ajustado em 2018.
Para garantir proteção individual e familiar em situações adversas, como
invalidez e morte, além dos Benefícios de Riscos: Benefício de Aposentadoria
por Invalidez, Benefício de Pensão de Ativo e Benefício de Pensão de
Aposentado por Invalidez, o Plano CV conta com o mecanismo do Capital
Complementar.

O que é Capital Complementar?
Mediante a cobrança de prêmios mensais,
os benefícios de risco garantem um capital
complementar que, somado ao saldo
acumulado na conta individual, produz um
montante suﬁciente ao pagamento de
valores compatíveis com o valor da renda
previdenciária projetada e equivalente a
210 contribuições individuais.

Resumo dos benefícios do Plano CV I
Para maiores informações sobre o valor, tipo de renda e requisitos para a
concessão de cada um desses benefícios, consulte o Quadro-Resumo dos
Benefícios do Plano CV abaixo.
BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS

Valor

Calculado com base no saldo da conta individual do Participante.

APOSENTADORIA
PROGRAMADA
Tipo de Renda

Renda certa durante 22 anos e vitalícia após esse período.
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BENEFÍCIOS

APOSENTADORIA
PROGRAMADA

CARACTERÍSTICAS

Concessão

Valor

Tipo de Renda

APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

Calculado com base no saldo da conta individual do Participante,
sendo esse saldo acrescido do capital complementar oriundo da
sua cobertura securitária do risco de invalidez prevista no Plano.
Vitalícia
I- Estar desligado do Patrocinador;

Concessão

Observação

Valor

PENSÃO DE
ATIVO

I – ter preenchido os requisitos mínimos apresentados abaixo:
a) número de contribuições individuais, incluindo-se o tempo de
serviço passado, igual a 420 ou 360, no caso de Participante do
sexo masculino ou feminino, respectivamente; ou
b) 120 contribuições individuais ao Plano CV I e elegibilidade ao
benefício do INSS, cumulativamente, podendo optar pela
antecipação de até 60 meses.
II - ter cessado o vínculo empregatício com o Patrocinador.

II - Estar aposentado por invalidez pelo INSS; e
III - Contar com pelo menos 12 contribuições ao Plano,
dispensável essa carência, no caso de invalidez por acidente.
Não cumprindo a carência, o Participante receberá o saldo da
conta individual.
Calculado com base no saldo da conta individual do Participante,
sendo esse saldo acrescido do capital complementar oriundo da
sua cobertura securitária do risco de óbito previsto no Plano.

Tipo de Renda

Vitalícia

Concessão

I - cumprimento pelo Participante Ativo, antes de seu falecimento, da
carência de 12 contribuições individuais no caso de morte causada
por doença, sendo dispensada a carência no caso de morte
decorrente de acidente;
II - apresentação de documentação comprovando o falecimento do
Participante; e
III - comprovação da condição de Beneﬁciário de Pensão

Observação

1) Não havendo cumprido a carência, os beneﬁciários ou herdeiros
legais do Participante receberão saldo da sua conta individual.
2) Tendo cumprido a carência e inexistindo Beneﬁciários de
Pensão, o saldo da conta individual do Participante e o capital
complementar serão pagos aos herdeiros legais.
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BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS

Valor

Igual ao valor da aposentadoria que o participante
vinha recebendo do Plano, ajustável atuarialmente no
início da Pensão vitalícia, considerando-se a diferença
entre uma família padrão e a composição efetiva do
grupo de Beneﬁciários.

Tipo de Renda

Renda certa durante o prazo remanescente da renda certa que o
Participante vinha recebendo (caso o óbito do Participante tenha
ocorrido durante esse período) e, em qualquer caso, renda vitalícia
após esse período.

PENSÃO DE
APOSENTADO
PROGRAMADO

I - Apresentação de documentação comprovando o falecimento do
Participante; e
Concessão

PENSÃO DE
APOSENTADO
POR INVALIDEZ

Observação

No caso de óbito do Participante durante o período de renda certa e
inexistindo beneﬁciário de Pensão, o saldo da conta individual
destinado ao pagamento dessa renda será pago aos herdeiros
legais.

Valor

Igual ao valor da aposentadoria que o participante vinha
recebendo do Plano, ajustável atuarialmente no início da Pensão
vitalícia, considerando-se a diferença entre uma família padrão e
a composição efetiva do grupo de Beneﬁciários.

Tipo de Renda

Vitalícia
I - Apresentação de documentação comprovando o falecimento
do Participante; e

Concessão

PECÚLIO POR
MORTE DE
PARTICIPANTE

II - Comprovação da condição de Beneﬁciário de Pensão de
cada um dos componentes do Grupo Familiar:

Valor

Tipo de Renda

II - Comprovação da condição de Beneﬁciário de Pensão de
cada um dos componentes do Grupo Familiar Sobrevivente do
Participante.
3 vezes o valor do benefício de aposentadoria do Plano. No caso
de óbito de Participante Ativo, o benefício terá como base de
cálculo o valor presumido da aposentadoria por invalidez que
teria como se tivesse se invalidado na data do óbito.
de pagamento único.
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BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS
I - Apresentação de documentação comprovando o falecimento
do Participante; e

PECÚLIO POR
MORTE DE
PARTICIPANTE

Concessão

II - Comprovação da condição de Designado para Pecúlio.

Observação

Na data do falecimento, o Participante deverá contar com pelo
menos 12 contribuições individuais ao Plano, dispensável essa
carência, no caso de óbito por acidente.

FASES DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
Os benefícios do Plano CV I compreendem 2 fases de pagamento:
Fase de renda certa a prazo certo: renda mensal expressa em quotas, cujo
valor será reajustado anualmente de acordo com a variação do valor da
quota, inﬂuenciada pela rentabilidade dos investimentos.
Fase de renda vitalícia: renda mensal expressa em moeda corrente, cujo
valor inicial será igual ao último valor do benefício de renda certa a prazo
certo, atualizado anualmente, de acordo com a rentabilidade dos
investimentos, não podendo o índice de reajuste ser superior a 100% nem
inferior a 30% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Para simular o valor da sua Aposentadoria Projetada através do site, utilize
login e senha de acesso.

www.capef.com.br

Planos

Plano CV I

Simuladores

Aposentadoria
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Custeio dos Planos de
Benefícios
O Plano de Custeio é o estudo atuarial, fundamentado em premissas atuariais
e hipóteses econômicas e ﬁnanceiras, que estabelece o esforço contributivo
necessário para ﬁnanciar os compromissos do Plano.
Elaborado anualmente, o plano de custeio pode ser revisado quando da
ocorrência de eventos que afetam as contribuições praticadas, como alteração
do Regulamento, criação de novos dispositivos legais etc.
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO:
DEVER DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR
Entenda como são calculadas as Contribuições do Plano BD:

Plano BD
O Participante Ativo pagará contribuição mensal até o número máximo de
360, calculada com base na tabela abaixo, sendo seu valor igual ao produto
entre o salário de contribuição e a taxa de contribuição correspondente,
subtraindo-se, em seguida, a respectiva parcela a deduzir:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO

PARCELA A DEDUZIR

Até 0,5 UBC

2,6%

-

Acima de 0,5 UBC e até 1 UBC

4,2%

0,0080%

Acima de 1 UBC e até 1,2 UBC

5,8%

0,0240%

Acima de 1,2UBC

12,6%

1,1056%

Obs: 1 Unidade Básica de Contribuição - UBC corresponde ao valor de R$ 2.872,59.
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A taxa de contribuição do Participante Assistido, negociada no Acordo ﬁrmado
em 2003 para reestabelecer alguns benefícios anteriormente suprimidos e
preservar o equilíbrio atuarial do plano, previa uma faixa de variação desde
25% a partir de 2004, com acréscimo anual de um ponto percentual até o
patamar de 30% em 2009.
Em função de bons resultados na gestão dos investimentos do Plano, a taxa
de contribuição foi gradativamente reduzida para 21,25%, praticados
atualmente. (2018)

Percurso do seu dinheiro
Até se transformar em benefício, o seu dinheiro (contribuição ao Plano)
percorre um caminho necessário para formação de um patrimônio. Para
entender melhor essa dinâmica, ilustramos abaixo esse percurso.

PLANO BD
FASE ATIVA
CONTA COLETIVA

2,18% Benefício de Risco

CONTRIBUIÇÃO
Salário de ctb.

Taxa de ctb.

Parcela a deduzir

Até 0,5 UBC

2,6%

-

Acima de 0,5 UBC e
até 1 UBC

4,2%

0,0080%

Acima de 1 UBC e
até 1,2 UBC

5,8%

0,0240%

Acima de 1,2UBC

12,6%

1,1056%

8% Taxa de administração

89,82% Benefícios Programados
(conta coletiva)

Em 2018, 1 UBC corresponde à R$ 2.872,59

FASE ASSISTIDA
AMBAS AS FASES

CONTA COLETVA

Taxa de contribuição
de Assistido
21,25% Contribuição
do participante e do
Patrocinador
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Plano CV I
A taxa de contribuição do Participante Ativo é calculada atuarialmente em
função da meta previdencial abaixo, quando do seu ingresso no Plano CV I e
por ocasião da revisão anual do plano de custeio.

onde:
SP = Salário projetado para a data da aposentadoria;
BPS = Benefício da Previdência Social projetado, considerando Fator
Previdenciário;
N1 = número projetado de contribuições normais (entre a data da inscrição
no Plano e a data da aposentadoria programada);
N2 = número projetado de contribuições extraordinárias.

O que é Meta Previdencial?
É uma meta de benefício intencionada, mas não
garantida, correspondente a 80% do último salário
da ativa, deduzido o benefício da previdência social.

Características da taxa de contribuição
Paritária em relação à do Patrocinador;
Aplicada sobre o salário de contribuição, respeitado os limites de 7,5% e
4,5% para a contribuição normal e extraordinária, respectivamente;
Ÿ Passível de redução em até 25%.
Ÿ
Ÿ
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Anualmente, no mês de dezembro, realiza-se a Revisão do Custeio, onde a taxa de
contribuição é revisada com a ﬁnalidade de se adequar à meta de benefício intencionada (meta
previdencial), considerando-se os eventos ocorridos no ano - reajuste salarial, alteração de
função comissionada e atualização do teto de contribuição do INSS - e o saldo da conta
individual.
Para o Participante Assistido não existe contribuição mensal ao Plano, sendo cobrada, por
ocasião da concessão do benefício, uma taxa administrativa única de 2,7% sobre o saldo da
conta individual, destinada ao custeio das despesas administrativas durante a fase de
recebimento de benefício.

Como incrementar o seu benefício:
Para incrementar o benefício, o Participante pode:
Ÿ Efetuar contribuições facultativas, não existindo contrapartida do

Patrocinador; e
Ÿ Transferir recursos ﬁnanceiros de outras entidades, através do

Instituto da Portabilidade.
Obs: Sobre recursos ﬁnanceiros transferidos através da Portabilidade não incidirá
a taxa de administração da fase ativa, exceto se utilizado para pagamento do
tempo de serviço passado (TSP).
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Percurso do seu dinheiro
Até se transformar em benefício, o seu dinheiro (contribuição ao Plano)
percorre um caminho necessário para formação de um patrimônio. Para
entender melhor como funciona essa dinâmica, ilustramos a seguir esse
percurso.

PLANO CV I

0,93
92,67
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OBS.: Taxa de Administração: Destinada ao pagamento das despesas
administrativas. Solvência Atuarial: Destinada à formação de fundo atuarial,
que será utilizado para elevar o nível de solvência das reservas
acumuladas.Benefícios de Risco: Destinada à cobertura dos benefícios
decorrentes de invalidez ou morte de Participante Ativo.
Acompanhe a evolução da sua poupança previdenciária
Os Participantes do Plano CV I podem acompanhar a evolução da sua
poupança previdenciária através do Extrato Individual, enviado mensalmente
por e-mail ou através da área restrita do site da Capef:

www.capef.com.br

Acesse seu Plano

Custeio Atuarial

Extrato de contribuição
individual
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Institutos Previdenciários:
Direitos do Participante
Caso você se desligue do Patrocinador e ainda não tenha implementado os
requisitos para aposentadoria, você tem quatro opções para assegurar os
seus recursos. Conheça cada um deles a seguir.

Portabilidade
Permite transferir todo o saldo acumulado - inclusive as contribuições do
Patrocinador -, sem incidência de impostos, para um plano de benefício
previdenciário operado por outra entidade de previdência complementar
fechada ou aberta, encerrando assim o vínculo do Participante com a Capef.

A portabilidade exige uma carência mínima de 36 meses de
vinculação ao Plano.
Atenção: Caso o Participante deseje efetuar a Portabilidade
para, em seguida, resgatar os valores portados, destaca-se que a
legislação vigente proíbe essa prática, sendo facultado o
percebimento de uma renda mensal pelo tempo mínimo de 15
anos.

Benefício Proporcional Diferido - BPD
Permite a suspensão do pagamento das contribuições ao Plano, de forma a
receber o benefício tão logo sejam alcançados os requisitos para
aposentadoria. Este será calculado em função do saldo acumulado, incluindo
as suas contribuições e as do Patrocinador.
A opção pelo BPD não impede a posterior opção pelo Resgate de
Contribuições ou pela Portabilidade e exige uma carência mínima de 36
meses de vinculação ao Plano.
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Autopatrocínio
Permite a manutenção do pagamento das suas contribuições e das
contribuições do Patrocinador para assegurar o recebimento dos benefícios,
quando da implementação das condições para aposentadoria.
O Autopatrocínio poderá ser substituído, posteriormente, por qualquer um dos
outros três institutos, a seu critério.
Essa opção tende a ser interessante àqueles Participantes que desejam
completar os três anos de vinculação ao plano, de forma a usufruir dos
institutos de Portabilidade ou do Benefício Proporcional Diferido.

Resgate
Assegura o direito de resgate das suas contribuições individuais pagas ao
Plano, deduzido do imposto de renda, cuja alíquota varia de acordo com a
tabela escolhida no momento da adesão (progressiva ou

). Essa opção é deﬁnitiva, implicando na desvinculação total do Plano.
Sem dúvida alguma, essa é a opção menos previdente dentre todos os
Institutos. Isso porque você encerra a sua vinculação ao plano de previdência,
além de perder as contribuições efetuadas pelo Patrocinador.
Você deverá formalizar a sua opção por um desses institutos
no prazo de até 60 dias, após o recebimento do Extrato dos
Institutos Previdênciários fornecido pela Capef.
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Resumo das características dos Institutos Previdenciários dos planos da
Capef

Opções
do Participante

Portabilidade

Contribuição
Participante

Carência

Benefícios
Plano BD: Maior valor entre a
provisão matemática e o resgate
de contribuições

-

36 meses

Plano CV: Saldo da Conta
Individual

Benefício
Proporcional
Diferido - BPD

36 meses

Benefícios programados e,
opcionalmente, benefícios de risco

No BD: Despesas administrativas e, opcionalmente benefícios de risco

Benefícios programados e benefícios de risco, esse último sem
incremento do capital complementar

No CV: Despesas administrativas

Autopatrocínio

-

Parcela do Participante e
do Patrocinador

-

Resgate

-

Todos previstos no Regulamento.

Contribuições atualizadas, descontadas as despesas administrativas e a parcela inerente aos
riscos já decorridos (*)

(*) Por opção do Participante, pode ser pago em até 12 parcelas mensais

Conheça suas opções
Se você é Participante do Plano CV I, simule a opção pelos
Institutos através do site, utilizando login e senha de acesso:
www.capef.com.br

Planos

Plano CV I

Simuladores

Opções
Previdenciárias
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Regras Gerais de Investimentos
nos Fundos de Pensão
Os fundos de pensão constituem mecanismo de poupança, com ﬁnalidade
eminentemente previdenciária que necessitam de longo prazo para
acumulação. Com vistas a minimizar o esforço de poupança do trabalhador e
compensar o sacrifício ao longo de anos de contribuição, a legislação oferece
incentivos ﬁscais para estimular o ingresso e a permanência na previdência
complementar.
As fontes de ﬁnanciamento das contribuições têm origem, sobretudo, entre os
participantes e os patrocinadores. Todavia, os valores originais vertidos aos
planos devem ser aplicados para, como consequência, fazer face ao
pagamento futuro dos benefícios contratados.
A aplicação é o fermento que faz a massa de recursos crescer. Por se tratar de
um tipo de poupança, o patrimônio dos planos de previdência complementar é
constituído mediante capitalização de depósitos frequentes, realizados ao
longo da vida laboral do trabalhador, que pode chegar até 35 anos, e a
rentabilidade dessas aplicações representa dois terços da poupança
fundada, destinada ao pagamento dos benefícios previdenciários.
Com o objetivo principal de zelar pelo direito futuro do participante, a
aplicação dos recursos previdenciários investidos pelos fundos de pensão
deve se submeter a regras gerais, estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional - CMN. A rigor, temos deﬁnidos seis principais segmentos de
aplicação:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Renda Fixa;
Renda Variável;
Investimentos Estruturados;
Investimentos no Exterior;
Imóveis;
Empréstimos e ﬁnanciamentos imobiliários (Operações
com Participantes)
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O prazo de aplicação dos recursos deve estar ajustado ao cumprimento das
obrigações de cada Plano, sendo a principal delas o pagamento dos benefícios
contratados.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A Política de Investimentos compreende um
conjunto de diretrizes e medidas que
norteiam a gestão dos ativos dos planos de
benefícios.
Esse documento, aprovado pelo
Conselho Deliberativo da Entidade, deve
proporcionar o entendimento do Participante
quanto às metas e limitações impostas à
aplicação dos ativos dos planos no mercado
ﬁnanceiro.

Anualmente, a Capef realiza um seminário de investimentos, cujo objetivo é
trazer instituições renomadas do mercado ﬁnanceiro nacional para
apresentar os cenários macroeconômicos projetados para o ano
subsequente e, a partir, desses cenários analisados, propor uma alocação
dos recursos dos Planos administrados pela Entidade, em conjunto com os
Patrocinadores e Participantes.
Elaborada com base no cenário macroeconômico projetado para o período e
nas especiﬁcidades e características das obrigações passivas dos planos
de benefícios, a Política de Investimentos deve ser coerente e consistente
com as premissas e estratégias de longo prazo, cujos pilares são segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez, os quais devem ser equilibrados em
função do nível de maturidade de cada plano.

Acompanhe os investimentos do seu Plano de perto
Mensalmente, são disponibilizados no site www.capef.com.br os resultados
dos investimentos dos planos. Essas informações são enviadas também por
e-mail, por meio dos informativos:
Resultados Capef (extrato mensal do Plano CV I e Coluna Mercado em Foco);
Informativo Acontece.
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Empréstimos:
Direitos dos Participantes
Conheça as regras do Empréstimo a Participantes e saiba como usufruir de
uma linha de crédito com taxas reduzidas, se comparadas às demais opções
de mercado:
Destinado aos participantes dos planos e seus beneﬁciários vitalícios, o uso
dessa linha de crédito requer a assinatura do Contrato de Abertura de Crédito
(CAC), no qual são estabelecidas as condições gerais inerentes à concessão
do empréstimo, devendo este documento ser impresso em duas vias e
enviado à Capef, devidamente rubricado, assinado e com ﬁrma reconhecida.

PLANO BD
As modalidades de contratação do Empréstimo, excludentes entre si, são:
1) Modalidade de Cálculo Normal - Está disponível para participantes ativos,
aposentados e pensionistas vitalícios. Para os ativos, o cálculo está baseado
no salário do participante em conformidade com os valores e prazos máximos
estabelecidos nas regras vigentes do EAP e ainda, limitado ao tempo para
aposentadoria. Para aposentados e pensionistas, o cálculo está baseado no
benefício e na pensão, respectivamente, em conformidade com os valores e
prazos máximos estabelecidos nas regras vigentes do EAP.
2) Modalidade de Cálculo pelo Benefício Projetado - Está disponível para
os participantes ativos cujo prazo para aposentadoria seja, inferior ao prazo
máximo de concessão de EAP. O cálculo está baseado no benefício projetado,
em conformidade com os valores e prazos máximos estabelecidos nas regras
vigentes do EAP.
Valor Máximo - Cálculo Normal e Cálculo Benefício Projetado. O limite será
de até 9 salários/benefícios, não podendo superar aos valores da tabela
abaixo, de acordo com a idade do participante, sendo para os ativos limitado
também ao saldo da reserva passível de resgate (apenas as contribuições do
participante) deduzindo o imposto de renda, na data da realização da
operação:
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FAIXA

IDADE

VALOR MÁXIMO (R$)

PRAZO MÁXIMO (R$)

I

Até 65 anos

98.000,00

84 meses

II

De 66 a 75 anos

73.000,00

84 meses

III

De 76 a 79 anos

42.000,00

60 meses

IV

De 80 a 90 anos

28.000,00

36 meses

3) Modalidade de Cálculo Elegibilidade - Esta modalidade de contratação
está disponível para os participantes ativos que já alcançaram ou estão
próximos a alcançar a elegibilidade. O cálculo está baseado no salário do
participante em conformidade com os valores e prazos máximos
estabelecidos nas regras vigentes do EAP.
Caso o Participante venha a requerer a aposentadoria pela Capef, durante a
vigência do empréstimo, o mesmo obriga-se a efetuar uma amortização
extraordinária, de forma a adequar o saldo devedor da prestação ao benefício
percebido, visando a manutenção da capacidade de pagamento no limite de
comprometimento estabelecido nas regras vigentes do EAP.
Valor Máximo - Cálculo Elegibilidade - O limite será de até 4,5 salários não
podendo superar aos valores da tabela abaixo, de acordo com a idade do
participante, limitado também ao saldo da reserva passível de resgate
(apenas as contribuições do participante) deduzindo o imposto de renda, na
data da realização da operação:

FAIXA

IDADE

VALOR MÁXIMO (R$)

PRAZO MÁXIMO (R$)

I

Até 65 anos

98.000,00

60 meses

II

De 66 a 75 anos

73.000,00

60 meses

III

De 76 a 79 anos

42.000,00

36 meses

IV

De 80 a 90 anos

28.000,00

12 meses

Atualização Monetária e Taxa de juros - Em qualquer modalidade
escolhida será utilizado o INPC/IBGE para atualizar os saldos devedores dos
empréstimos. A taxa de juros será aplicada de acordo com a tabela a seguir:
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PRAZO (MESES)

TAXA DE JUROS (A.A.)

66 a 84

7,25%

48 a 65

7,00%

36 a 47

6,75%

13 a 35

6,50%

Até 12*

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

INPC

6,25% + índice de inﬂação projetada

(*) taxa pré-ﬁxada de acordo com o índice de inﬂação projetada divulgado pelo Relatório semanal Focus do Banco Central.

Fundo Garantidor - Será cobrado no ato da contratação e mensalmente,
sobre o saldo devedor, para garantir as liquidações dos empréstimos, quando
da ocorrência de falecimento do participante, calculados de acordo com a
tabela abaixo:
FAIXA ETÁRIA

Até 55
56 a 65
66 a 70
A partir de 71 anos

TAXA (%)

0,043
0,086
0,239
0,371

Comprometimento de Renda - No máximo de 17,5% do salário ou do
beneﬁcio de aposentadoria/pensão, inclusive no caso do participante ativo vir
a se aposentar durante a vigência desse empréstimo.
Suspensão Programada - Na contratação do EAP, o participante poderá
optar (ou não) pela adesão à suspensão das prestações do empréstimo. Os
prazos são ﬁxos e correspondem a três meses consecutivos do ano.
Jan/Fev/Mar

Jul/Ago/Set

Fev/Mar/Abr

Ago/Set/Out

Mar/Abr/Mai

Set/Out/Nov

Abr/Mai/Jun

Out/Nov/Dez

Mai/Jun/Jul

Nov/Dez/Jan

Jun/Jul/Ago

Dez/Jan/Fev

Despesas Financeiras - Será descontado o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), incidente sobre o valor bruto do empréstimo.
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PLANO CV I
As modalidades de contratação, excludentes entre si, são:
1) Modalidade de Cálculo Normal - Está disponível para participantes
ativos, aposentados e pensionistas vitalícios. Para os ativos, o cálculo está
baseado no salário do participante em conformidade com os valores e prazos
máximos estabelecidos nas regras vigentes do EAP e ainda, limitado ao
tempo para aposentadoria. Para aposentados e pensionistas, o cálculo está
baseado no benefício e na pensão, respectivamente, em conformidade com
os valores e prazos máximos estabelecidos nas regras vigentes do EAP.
2) Modalidade de Cálculo pelo Benefício Projetado - Está disponível para
os participantes ativos cujo prazo para aposentadoria seja, inferior ao prazo
máximo de concessão de EAP. O cálculo está baseado no benefício
projetado, em conformidade com os valores e prazos máximos estabelecidos
nas regras vigentes do EAP.
Valor Máximo - Cálculo Normal e Cálculo Benefício Projetado - O limite
será de até 5 salários/benefícios, não podendo superar aos valores da tabela
abaixo, de acordo com a idade do participante, sendo para os ativos limitado
também ao saldo da reserva passível de resgate (apenas as contribuições do
participante) deduzindo o imposto de renda, na data da realização da
operação:
FAIXA

IDADE

VALOR MÁXIMO (R$)

PRAZO MÁXIMO (R$)

I
II

Até 65 anos

98.000,00

84 meses

De 66 a 75 anos

73.000,00

84 meses

III

De 76 a 79 anos

42.000,00

60 meses

IV

De 80 a 90 anos

28.000,00

36 meses

3) Modalidade de Cálculo Elegibilidade - Esta modalidade de contratação
está disponível para os participantes ativos que já alcançaram ou estão
próximos a alcançar a elegibilidade. O cálculo está baseado no salário do
participante em conformidade com os valores e prazos máximos
estabelecidos nas regras vigentes do EAP.
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Caso o Participante venha a requerer a aposentadoria pela Capef, durante a
vigência do empréstimo, o mesmo obriga-se a efetuar uma amortização
extraordinária, de forma a adequar o saldo devedor da prestação ao benefício
percebido, visando a manutenção da capacidade de pagamento no limite de
comprometimento estabelecido nas regras vigentes do EAP.
Valor Máximo - Cálculo Elegibilidade - O limite será de até 2,5 salários não
podendo superar aos valores da tabela abaixo, de acordo com a idade do
participante, limitado também ao saldo da reserva passível de resgate
(apenas as contribuições do participante) deduzindo o imposto de renda, na
data da realização da operação:
FAIXA

IDADE

PRAZO MÁXIMO (R$)

VALOR MÁXIMO (R$)

I
II

Até 65 anos

98.000,00

60 meses

De 66 a 75 anos

73.000,00

60 meses

III

De 76 a 79 anos

42.000,00

36 meses

IV

De 80 a 90 anos

28.000,00

12 meses

Atualização Monetária e Taxa de juros - Em qualquer modalidade escolhida
será utilizado o IPCA/IBGE para atualizar os saldos devedores dos
empréstimos. A taxa de juros será aplicada de acordo com a tabela abaixo:
PRAZO (MESES)

TAXA DE JUROS (A.A.)

66 a 84

7,25%

48 a 65

7,00%

36 a 47

6,75%

13 a 35

6,50%

Até 12*

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

IPCA

6,25% + índice de inﬂação projetada

(*) taxa pré-ﬁxada de acordo com o índice de inﬂação projetada divulgado pelo Relatório semanal Focus do Banco Central.

Fundo Garantidor - Será cobrado no ato da contratação e mensalmente,
sobre o saldo devedor, para garantir as liquidações dos empréstimos, quando
da ocorrência de falecimento do participante, calculados de acordo com a
tabela abaixo:
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FAIXA ETÁRIA

Até 55
56 a 65
66 a 70
A partir de 71 anos

TAXA (%)

0,045
0,09
0,25
0,388

Comprometimento de Renda - No máximo de 17,5% do salário ou do
beneﬁcio de aposentadoria/pensão, inclusive no caso do participante ativo vir
a se aposentar durante a vigência desse empréstimo.
Suspensão Programada - Na contratação do EAP, o participante poderá
optar (ou não) pela adesão à suspensão das prestações do empréstimo. Os
prazos são ﬁxos e correspondem a três meses consecutivos do ano.
Jan/Fev/Mar

Jul/Ago/Set

Fev/Mar/Abr

Ago/Set/Out

Mar/Abr/Mai

Set/Out/Nov

Abr/Mai/Jun

Out/Nov/Dez

Mai/Jun/Jul

Nov/Dez/Jan

Jun/Jul/Ago

Dez/Jan/Fev

Despesas Financeiras - Será descontado o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), incidente sobre o valor bruto do empréstimo.
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Tributação
A legislação do Governo Federal estabelece a tributação de Imposto de Renda
sobre o benefício previdenciário auferido, conforme regime tributário
escolhido pelo Participante no momento da adesão ao Plano: Progressivo ou
Regressivo.
Para os Participantes do Plano BD, a única opção de tributação existente é a
Tabela Progressiva. No caso do Plano CV, os participantes também tem a
opção da Tabela Regressiva, de forma que o regime escolhido pode ser
conferido na área restrita do site da Capef, no menu: “Custeio Atuarial – Dados

A opção pelo regime de tributação é realizada até o último dia
útil do mês seguinte ao da adesão, sendo presumida a opção
pelo Regime Progressivo no caso da não manifestação do
participante no prazo estabelecido. Essa escolha tem caráter
deﬁnitivo e irretratável, não podendo ser alterada
posteriormente.

A Tabela Progressiva, com ajuste na declaração anual, incide
diretamente sobre os benefícios mensais recebidos, de acordo com as
seguintes alíquotas para o exercício de 2018.
TABELA PROGRESSIVA
BASE DE CÁLCULO

Até R$ 1.903,98

ALÍQUOTA

PARCELA A DEDUZIR

_

_

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65

7,5%

R$ 142,80

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05

15%

R$ 354,80

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

22,5%

R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,68

27,5%

R$ 869,36
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No caso de desligamento do plano com opção pelo resgate de contribuições,
o Imposto de Renda incide sobre o valor total recebido, aplicando-se a
alíquota única de 15%.

TABELA REGRESSIVA
Na Tabela Regressiva, sem ajuste na declaração anual, as alíquotas
incidentes sobre os benefícios mensais, ou resgate de contribuições, são
reduzidas gradativamente em função do prazo ponderado de acumulação dos
recursos no plano, de acordo com a tabela abaixo.
BASE DE CÁLCULO

Até 2 anos
Acima de 2 anos e até 4 anos
Acima de 4 anos e até 6 anos
Acima de 6 anos e até 8 anos
Acima de 8 anos e até 10 anos
Acima de 10 anos

ALÍQUOTA

35%
30%
25%
20%
15%
10%

No caso de aposentadoria por invalidez, é prevista uma alíquota decrescente
iniciando em 25%, de acordo com o prazo de acumulação. Esse regime não
permite deduções de qualquer natureza, sendo o imposto pago
exclusivamente na fonte.
Vantagens FiscaisA participação no plano de previdência possibilita duas
grandes vantagens em relação ao Imposto de Renda. A primeira é a
possibilidade de deduzir da base de cálculo do IR anual, as contribuições
efetuadas ao plano previdenciário.
Essa dedução é realizada na apuração do imposto de renda retido na fonte e
no preenchimento da Declaração Anual Completa de Imposto de Renda,
respeitado o limite de 12% dos rendimentos tributáveis anuais.
A segunda vantagem é que não há incidência de IR sobre os rendimentos
auferidos pelas aplicações ﬁnanceiras do Plano, o que faz com que a
rentabilidade líquida da conta individual seja signiﬁcativamente
potencializada, resultando em maiores valores dos benefícios.
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Consulte os Canais de
Atendimento da Capef

/ 4020 1615

De Segunda à Sexta, das 09h às 17h
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www.capef.com.br

