
 
 

ANEXO  

 

PLANO CV I - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO  

CNPB 2010.0014-19 

 

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA 

TÍTULO III – DOS INTEGRANTES TÍTULO I – DOS INTEGRANTES  

.......................................................................... ..........................................................................  

CAPÍTULO 2 – DOS PARTICIPANTES CAPÍTULO 2 – DOS PARTICIPANTES  

Art. 5º. Considera-se Participante a pessoa 

natural que, voluntariamente, venha a se 

inscrever no Plano CV I na condição de em-

pregado de Patrocinador e mantiver a filia-

ção a esse plano, independentemente do 

vínculo empregatício ou equiparado com o 

Patrocinador. 

Art. 5º. Considera-se Participante a pessoa 

natural inscrita no Plano CV I, na condição 

de empregado de um dos Patrocinadores de 

que trata o artigo 4º e mantiver a filiação a 

esse plano, independentemente do vínculo 

empregatício ou equiparado com o Patroci-

nador. 

Melhoria redacional do caput. 

 

Parágrafo Único. A inscrição prevista no ca-

put deste artigo é essencial à concessão de 

quaisquer dos benefícios previstos no Plano 

CV I, tanto para o Participante como para os 

§1º. A inscrição prevista no caput deste arti-

go é essencial à concessão de quaisquer dos 

benefícios previstos no Plano CV I, tanto pa-

ra o Participante como para os respectivos 

Renumeração do parágrafo único, que passa 

a ser parágrafo primeiro. 

 



 
 

respectivos Beneficiários e Designados. Beneficiários e Designados. 

 

 

§2º. O ex-Participante Ativo com direito a 

Resgate que realizar nova inscrição no Pla-

no terá os recursos correspondentes ao 

Resgate transferidos para a conta de parti-

cipante relativa à nova inscrição, que serão 

classificados como contribuições facultati-

vas e sobre os quais não incidirá a taxa de 

carregamento de participante ativo. 

Inclusão de parágrafo segundo, para permitir 

a unificação de recursos de participantes que 

tem duas inscrições no plano, por ter se des-

ligado dele sem a perda do vínculo emprega-

tício ou por ter sido vinculado a outro patro-

cinador, em situação onde não é permitida a 

portabilidade.  

 

 §3º. O Participante Ativo com Opção pelo 

Benefício Proporcional Diferido que realizar 

nova inscrição no Plano terá o saldo da Con-

ta Individual da inscrição anterior transferi-

do para a Conta Individual da nova inscri-

ção. 

Inclusão de parágrafo terceiro, para permitir 

a unificação de recursos de participantes que 

tem duas inscrições no plano, por ter sido 

vinculado a outro patrocinador, em situação 

onde não é permitida a portabilidade.  

 §4º. Ocorrendo as opções previstas nos pa-

rágrafos 2º ou 3º precedentes, encerrar-se-

ão os compromissos do Plano CV I em rela-

ção a inscrição anterior. 

Inclusão de parágrafo quarto, para discipli-

nar o encerramento das obrigações do plano 

em relação ao vínculo anterior quando efeti-

vada a opção por transferência do saldo pre-

vistas nos §§2º e 3º precedentes. 

 §5º. A data de início da vinculação do Parti- Inclusão de parágrafo quinto, para permitir a 



 
 

cipante ao Plano será a data de sua inscri-

ção, desde que deferida pela Entidade. 

delimitação clara da data de início da vincu-

lação do Participante ao Plano CV I. 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 1 - DOS PARTICIPANTES ATIVOS SEÇÃO 1 - DOS PARTICIPANTES ATIVOS  

SUBSEÇÃO 1 - DA CARACTERIZAÇÃO SUBSEÇÃO 1 - DA CARACTERIZAÇÃO  

........................................................................ ........................................................................  

Art. 7º. Os Participantes Ativos do Plano CV I 

classificam-se da seguinte forma: 

Art. 7º. Os Participantes Ativos do Plano CV I 

classificam-se da seguinte forma: 

 

........................................................................ ........................................................................  

Parágrafo único. O Participante Ativo que 

requerer o cancelamento de sua inscrição ao 

Plano CV I sem ter cessado o vínculo empre-

gatício ou equiparado com o Patrocinador 

terá suspensa a sua condição de Participan-

te, implicando a perda do seu direito e de 

seus Beneficiários Inscritos ao usufruto de 

todo e qualquer benefício do Plano CV I, com 

a manutenção apenas do direito ao recebi-

mento do valor correspondente ao resgate 

§1º.  O Participante Ativo que requerer o 

cancelamento de sua inscrição ao Plano CV I 

sem ter cessado o vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador terá suspen-

sa a sua condição de Participante, implican-

do a perda do seu direito e de seus Benefici-

ários Inscritos ao usufruto de todo e qual-

quer benefício do Plano CV I, com a manu-

tenção apenas do direito ao recebimento do 

valor correspondente ao resgate após a ces-

Conversão do Parágrafo Único em §1º. 



 
 

após a cessação do vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador. 

sação do vínculo empregatício ou equipara-

do com o Patrocinador. 

 §2º. O Participante desligado do Plano po-

derá restaurar essa sua condição, hipótese 

em que todos os seus direitos serão resta-

belecidos, inclusive no que diz respeito ao 

saldo da conta de patrocinador,  de acordo 

com a situação em que ele se encontrava no 

momento em que requerera o cancelamen-

to de sua inscrição, observados os seguintes 

prazos e proporções: 

Inclusão dos §§2º, 3º e 4º, para suprir a 

omissão existente no Regulamento do Plano 

CV I e esclarecer que enquanto o cancela-

mento da sua inscrição não se concretizar, o 

participante poderá restabelecer essa sua 

condição, já que ela, até então, estará ape-

nas suspensa, nos termos do §1º. 

 I - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer em até 1 (um) ano da data do seu 

requerimento de cancelamento, o Partici-

pante terá direito à integralidade do saldo 

da conta de patrocinador; 

 

 II - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 1 (um) ano e em até 2 (dois) 

anos da data do seu requerimento de can-

celamento, o Participante perderá 10% (dez 

por cento) do saldo da conta de patrocina-

 



 
 

dor; 

 III -  Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 2 (dois) anos e em até 3 (três) 

anos da data do seu requerimento de can-

celamento, o Participante perderá 20% (vin-

te por cento) do saldo da conta de patroci-

nador; 

 

 IV –  Se o pedido de restauração da inscri-

ção ocorrer após 3 (três) anos e em até 4 

(quatro) anos da data do seu requerimento 

de cancelamento, o Participante perderá 

30% (trinta por cento) do saldo da conta de 

patrocinador; 

 

 V - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 4 (quatro) anos e em até 5 

(cinco) anos da data do seu requerimento 

de cancelamento, o Participante perderá 

40% (quarenta por cento) do saldo da conta 

de patrocinador; 

 

 VI -  Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 5 (cinco) anos e em até 10 

 



 
 

(dez) anos da data do seu requerimento de 

cancelamento, o Participante perderá 50% 

(cinquenta por cento) do saldo da conta de 

patrocinador; 

 VII - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 10 (dez) anos e em até 15 

(quinze) anos da data do seu requerimento 

de cancelamento, o Participante perderá 

60% (sessenta por cento) do saldo da conta 

de patrocinador; 

 

 VIII - Se o pedido de restauração da inscri-

ção ocorrer após 15 (quinze) anos e em até 

20 (vinte) anos da data do seu requerimen-

to de cancelamento, o Participante perderá 

70% (setenta por cento) do saldo da conta 

de patrocinador; 

 

 §3º. Após o transcurso do prazo de 20 (vin-

te) anos, a contar da data do requerimento 

do cancelamento de sua inscrição, o Partici-

pante não poderá optar pela restauração 

dessa sua condição e o seu novo vínculo se-

 



 
 

rá considerado como uma nova inscrição. 

 §4º. Para exercer a faculdade prevista no 

parágrafo segundo, o Participante não po-

derá ter exercido o resgate ou a portabili-

dade,  não ter recebido qualquer benefício 

do Plano e não ter cessado o vínculo em-

pregatício ou equiparado com o Patrocina-

dor . 

 

SEÇÃO 2 - DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS SEÇÃO 2 - DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS  

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 2 - DA PERDA DA CONDIÇÃO SUBSEÇÃO 2 - DA PERDA DA CONDIÇÃO  

Art. 10. Ocorrerá a perda da condição de 

Participante Assistido: 

Art. 10. Ocorrerá a perda da condição de 

Participante Assistido: 

 

........................................................................ ........................................................................  

II - para o Participante Assistido em gozo de 

aposentadoria por invalidez: a partir da data 

em que vier a ser considerado total ou parci-

almente apto para o trabalho pelo Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS. 

II - para o Participante Assistido em gozo de 

aposentadoria por invalidez: a partir da data 

em que vier a ser considerado total ou parci-

almente apto para o trabalho pelo Regime 

de Previdência Social - RPS ao qual estiver 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

 



 
 

vinculado. 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 3 - DOS BENEFICIÁRIOS E DESIG-

NADOS 

CAPÍTULO 3 - DOS BENEFICIÁRIOS E DESIG-

NADOS 

 

SEÇÃO 1 - DOS BENEFICIÁRIOS E DESIGNA-

DOS INSCRITOS 

SEÇÃO 1 - DOS BENEFICIÁRIOS E DESIGNA-

DOS INSCRITOS 

 

SUBSEÇÃO 1 - DA CARACTERIZAÇÃO SUBSEÇÃO 1 - DA CARACTERIZAÇÃO  

Art. 11. Os Participantes podem inscrever as 

seguintes pessoas, para efeito de recebimen-

to de benefícios previstos neste Regulamen-

to: 

Art. 11. Os Participantes podem inscrever as 

seguintes pessoas, para efeito de recebimen-

to de benefícios previstos neste Regulamen-

to: 

 

I - Beneficiários de Pensão: aquelas pessoas 

às quais o RGPS atribuir a condição de de-

pendentes do Participante como segurado 

desse regime; 

I - Beneficiários de Pensão: aquelas pessoas 

às quais o RPS em que o Participante estiver 

vinculado atribuir a condição de seus de-

pendentes; 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 2 - DA PERDA DA CONDIÇÃO SUBSEÇÃO 2 - DA PERDA DA CONDIÇÃO  



 
 

Art. 12. Os beneficiários e designados inscri-

tos serão desligados do Plano CV I: 

Art. 12. Os beneficiários e designados inscri-

tos serão desligados do Plano CV I: 

 

I - no caso de Beneficiários de Pensão: quan-

do ocorrer a perda da qualidade de depen-

dente do Participante no RGPS; 

 

I - no caso de Beneficiários de Pensão: quan-

do ocorrer a perda da qualidade de depen-

dente do Participante no RPS ao qual estiver 

vinculado; 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

 §1º. Não haverá o desligamento de Benefi-

ciário de pensão, cônjuge ou companheiro, 

detentor de renda temporária perante o 

RPS, quando a perda da qualidade de de-

pendente nesse regime ocorrer em razão do 

encerramento do prazo para percebimento 

dessa renda. 

Inclusão de parágrafo primeiro para discipli-

nar o não desligamento do cônjuge ou com-

panheiro, beneficiário de pensão no Plano 

CV I, quando a perda da qualidade de de-

pendente no RPS ocorrer por encerramento 

do prazo para percebimento do referido be-

nefício social, por força das novas regras de 

pensão no RGPS instituídas pela Lei nº. 

13.135, de 17 de junho de 2015. 

........................................................................ ........................................................................  

Parágrafo único. O desligamento de benefi-

ciários e designados implica a cessação para 

estes de toda e qualquer expectativa de di-

reito no âmbito do Plano CV I. 

§2º. O desligamento de beneficiários e de-

signados implica a cessação para estes de 

toda e qualquer expectativa de direito no 

âmbito do Plano CV I. 

 

Renumeração do parágrafo único, que passa 

a ser parágrafo segundo. 

 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 2 - DA PERDA DA CONDIÇÃO SUBSEÇÃO 2 - DA PERDA DA CONDIÇÃO  

Art. 14. Os Beneficiários Assistidos serão 

desligados do Plano CV I quando incorrerem 

nas hipóteses previstas para a perda da qua-

lidade de pensionista no RGPS. 

Art. 14. Os Beneficiários Assistidos serão 

desligados do Plano CV I quando incorrerem 

nas hipóteses previstas para a perda da qua-

lidade no RPS aos quais estiverem vincula-

dos. 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

 

 §1º. Não haverá o desligamento de Benefi-

ciários Assistidos do Plano CV I, cônjuge ou 

companheiro detentor de renda temporária 

perante o RPS, quando a perda da qualida-

de de dependente no RPS, ao qual estiver 

vinculado, ocorrer em razão do encerra-

mento do prazo para percebimento do refe-

rido benefício. 

 

Inclusão de parágrafo primeiro para discipli-

nar o não desligamento de beneficiários as-

sistidos do Plano CV I, cônjuge ou compa-

nheiro, quando a perda da qualidade de de-

pendente no RPS ocorrer por encerramento 

do prazo para percebimento do referido be-

nefício social, por força das novas regras de 

pensão no RGPS instituídas pela Lei nº. 

13.135, de 17 de junho de 2015. 

Parágrafo único. O desligamento de Benefi-

ciário Assistido implica a cessação para este 

de todo e qualquer benefício concedido pelo 

Plano CV I. 

§2º. O desligamento de Beneficiário Assisti-

do implica a cessação para este de todo e 

qualquer benefício concedido pelo Plano CV 

I. 

Renumeração do parágrafo único que passa 

a ser parágrafo segundo. 

 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

TÍTULO IV – DAS REGRAS DE CUSTEIO TÍTULO IV – DAS REGRAS DE CUSTEIO  

CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 2 - DO PLANO DE CUSTEIO SEÇÃO 2 - DO PLANO DE CUSTEIO  

Art. 16. O plano de custeio do Plano CV I de-

verá conter a taxa de administração de par-

ticipante ativo, a taxa de administração de 

assistido, a taxa de solvência atuarial e a ta-

xa de contribuição individual de cada Partici-

pante Ativo. 

 

Art. 16. O plano de custeio do Plano CV I de-

verá conter sua vigência, a taxa de carrega-

mento de participante ativo, a taxa de admi-

nistração de assistido, a taxa de solvência 

atuarial e a taxa de contribuição individual 

de Participante Ativo. 

 

Inserção da vigência e da nomenclatura taxa 

de carregamento.  

 

Parágrafo único.  O plano de custeio do Pla-

no CV I terá periodicidade mínima anual, 

com vigência a partir do mês de janeiro de 

cada ano civil.  

 

§1º. O plano de custeio do Plano CV I terá 

periodicidade mínima anual. 

 

Renumeração do parágrafo único que passa 

a ser parágrafo primeiro doravante estabele-

cendo que o início de vigência passe a ser 

definido no próprio documento do Plano de 

Custeio, como é mais usual nos desenhos de 

planos mais recentes. 

 §2º. O Plano de Custeio do Plano CV I pode- Inclusão de parágrafo segundo visando per-



 
 

rá estabelecer Taxa de Carregamento de 

participante ativo específica sobre as con-

tribuições facultativas. 

 

mitir a incidência, sobre as contribuições fa-

cultativas realizadas por participantes ativos, 

de taxa de carregamento menor, de forma a 

motivar a realização de aportes facultativos 

que incrementem a cobertura previdenciária 

do participante. 

SEÇÃO 3 - DA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEÇÃO 3 - DA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL  

Art. 17. A contribuição individual será efetu-

ada mensalmente, na data própria, para o 

custeio do Plano CV I. 

Art. 17. A contribuição individual será efetu-

ada mensalmente, na data própria, para o 

custeio do Plano CV I. 

 

§1º. A contribuição individual corresponderá 

ao produto da taxa de contribuição individu-

al pelo salário de contribuição do Participan-

te Ativo no respectivo Patrocinador. 

§1º. A contribuição individual corresponderá 

ao produto da taxa de contribuição individu-

al pelo salário de contribuição do Participan-

te Ativo no respectivo Patrocinador, obser-

vado o limite mínimo de 4% (quatro por 

cento) para a contribuição normal ou aque-

le praticado antes da entrada em vigor da 

alteração desse dispositivo, caso ele seja 

inferior ao referido limite, ressalvado o di-

reito de o Participante manifestar o seu in-

teresse em aumentá-lo. 

O participante que tiver seu salário reduzido 

após contribuir por algum tempo de plano 

pode ter sua taxa de contribuição muito re-

duzida ou, no limite, nula, caso o saldo acu-

mulado para o atingimento da nova meta já 

seja suficiente para o referido atingimento. 

O disciplinado no inciso II estabelece um piso 

de taxa de contribuição para evitar contri-

buições nulas ou muito baixas e minimizar os 

efeitos em caso de reversão da situação 

exemplificada. 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

 Art. 17-A. A cada período de 36 (trinta e 

seis) meses, o Participante poderá optar 

pela suspensão da sua Contribuição Indivi-

dual, por até 12 (doze) meses. 

Inclusão do art. 17-A, prevendo a possibili-

dade de o participante optar pela suspensão 

das suas contribuições, a cada período de 36 

meses. 

 §1º. No período em que a Contribuição In-

dividual estiver suspensa, será mantido o 

custeio dos riscos decorrentes de morte ou 

invalidez, além do custeio administrativo, 

os quais serão suportados pela Conta Indi-

vidual do Participante; 

 

 §2º.  No caso do custeio administrativo, a 

base de incidência da taxa de carregamento 

de Participante Ativo será a taxa de 4% 

(quatro por cento) aplicada sobre o valor de 

seu último salário de contribuição individu-

al no Plano CV I; 

 

 §3º. O Participante poderá optar pela re-

tomada da sua Contribuição Individual an-

tes do termo final do período de suspensão, 

mediante requerimento apresentado à CA-

 



 
 

PEF; 

 §4º. Terminado o período de suspensão, a 

Contribuição Individual será retomada, in-

dependentemente de qualquer formalida-

de; 

 

 §5º. Um novo pedido de suspensão da Con-

tribuição Individual somente poderá ser re-

alizado 36 (trinta e seis) meses após o ter-

mo final do período de suspensão imedia-

tamente anterior. 

 

Art. 18. A contribuição individual decompõe-

se: 

Art. 18. A contribuição individual decompõe-

se: 

 

........................................................................ ........................................................................  

§3º. A contribuição extraordinária destina-se 

ao custeio do benefício relativo ao tempo de 

serviço passado. 

 

§3º. A contribuição extraordinária destina-se 

a amortização do valor do tempo de serviço 

passado e poderá compor a contribuição 

individual enquanto houver saldo a pagar. 

Melhoria redacional com definição de possi-

bilidade de existência da contribuição en-

quanto houver saldo 

 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 1 – DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO SUBSEÇÃO 1 – DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  



 
 

INDIVIDUAL INDIVIDUAL 

Art. 20. A taxa de contribuição individual se-

rá atuarialmente calculada, de forma indivi-

dualizada, quando do ingresso do Participan-

te Ativo no Plano CV I e por ocasião da revi-

são anual do plano de custeio. 

(...) 

 

Art. 20. A taxa de contribuição individual se-

rá atuarialmente calculada, de forma indivi-

dualizada, quando do ingresso do Participan-

te Ativo no Plano CV I e por ocasião da revi-

são anual do plano de custeio, sendo facul-

tado ao Participante Ativo solicitar, a qual-

quer tempo, 2 (duas) revisões adicionais 

dentro do mesmo exercício, respeitando-se 

os limites estabelecidos neste Regulamen-

to. 

Ajuste textual de forma a possibilitar que o 

participante revise até duas vezes ao ano seu 

custeio, além da revisão compulsória anual, 

permitindo uma maior flexibilidade do parti-

cipante em seu orçamento.  

 

§1º. A taxa de contribuição individual será 

definida em função da meta previdencial do 

Participante, intencionada, mas não assegu-

rada para os benefícios suplementares pre-

vistos neste Regulamento, calculada de 

acordo com a seguinte fórmula, observado o 

disposto no §2º deste artigo, a saber: 

§1º. A taxa de contribuição individual será 

definida em função da meta previdencial do 

Participante, intencionada, mas não assegu-

rada para os benefícios suplementares pre-

vistos neste Regulamento, calculada de 

acordo com a seguinte fórmula, observado e 

o disposto no §2º deste artigo, a saber: 

 

........................................................................ ........................................................................  

BPS = benefício da previdência social proje-

tado para a data da aposentadoria progra-

BPS = benefício da previdência social proje-

tado para a data da aposentadoria progra-

Adequação textual, de forma a comportar 

tanto o Regime Geral de Previdência Social 



 
 

mada ou da aposentadoria por invalidez, em 

moeda corrente, calculado de acordo com as 

regras do RGPS vigentes na data do cálculo 

da meta previdencial, considerando-se as 

estimativas dos salários de contribuições do 

Participante para esse regime definidas em 

nota técnica atuarial; 

 

mada ou da aposentadoria por invalidez, em 

moeda corrente, calculado de acordo com as 

regras do RPS ao qual o Participante Ativo 

estiver vinculado vigentes na data do cálculo 

da meta previdencial, considerando-se as 

estimativas dos salários de contribuições do 

Participante para esse regime definidas em 

nota técnica atuarial; 

como também o Regime Próprio de Previ-

dência Social. 

 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 2 - DAS PENALIDADES POR INA-

DIMPLÊNCIA 

SUBSEÇÃO 2 - DAS PENALIDADES POR INA-

DIMPLÊNCIA 

 

Art. 24. O atraso, por parte de Patrocinador, 

no pagamento ou no repasse de contribui-

ções vinculado à folha de pagamento de sa-

lários dos Participantes do Plano CV I impli-

ca: 

Art. 24. O atraso, por parte de Patrocinador, 

no pagamento ou no repasse de contribui-

ções vinculado à folha de pagamento de sa-

lários dos Participantes do Plano CV I impli-

ca: 

 

I - correção da importância devida em fun-

ção da variação do valor da quota; 

 

I - correção da importância devida em fun-

ção da variação do valor da quota do respec-

tivo perfil de investimento ao qual os recur-

sos se destinariam; 

 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 2 - DA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDU-

AL RELATIVA AO PARTICIPANTE ATIVO PA-

TROCINADO 

CAPÍTULO 2 - DA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDU-

AL RELATIVA AO PARTICIPANTE ATIVO PA-

TROCINADO 

 

SEÇÃO 1 - DO PARTICIPANTE ATIVO PATRO-

CINADO EM ATIVIDADE NO PATROCINADOR 

SEÇÃO 1 - DO PARTICIPANTE ATIVO PATRO-

CINADO EM ATIVIDADE NO PATROCINADOR 

 

SUBSEÇÃO 1 - DA CONTRIBUIÇÃO DO PAR-

TICIPANTE 

SUBSEÇÃO 1 - DA CONTRIBUIÇÃO DO PAR-

TICIPANTE 

 

Art. 27. O Participante Ativo poderá, volun-

tariamente, reduzir em até 25% (vinte e cin-

co por cento) a sua taxa de contribuição de 

participante, por ocasião do cálculo da taxa 

de contribuição individual. 

Art. 27. Por ocasião do cálculo da taxa de 

contribuição individual, o Participante Ativo 

poderá, voluntariamente: 

 

Alteração, para prever a possibilidade de o 

participante reduzir a sua taxa de contribui-

ção normal, desde que respeitado o piso de 

4% do seu salário-de-contribuição; bem co-

mo para autorizar a alteração da sua taxa de 

contribuição extraordinária.  
 I - reduzir sua taxa de contribuição normal 

para até 4% (quatro por cento) do seu salá-

rio de contribuição; 

 II - alterar sua taxa de contribuição extraor-

dinária, observado o limite definido no art. 

19 e o disposto no §3º do art. 18; 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 5 - DO CUSTEIO DAS DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO 5 - DO CUSTEIO DAS DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

SEÇÃO 1 - DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 

E DAS FONTES DE CUSTEIO DAS DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO 1 - DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, 

DE CARREGAMENTO E DAS FONTES DE CUS-

TEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Melhoria textual.  

 

Art. 36. Os Participantes Ativos, Assistidos e 

Patrocinadores do Plano CV I contribuirão, 

através da taxa de administração de sua res-

ponsabilidade, para custeio das despesas 

administrativas do plano.  

Art. 36. Os Participantes Ativos, Assistidos e 

Patrocinadores do Plano CV I contribuirão 

para custeio das despesas administrativas 

do plano. 

 

Melhoria textual 

 

§1º. São fontes de custeio das despesas ad-

ministrativas, a taxa de administração de 

Participante ativo e a taxa de administração 

de assistido. 

 

§1º. São fontes de custeio das despesas ad-

ministrativas, a taxa de carregamento de 

participante ativo e a taxa de administração 

de assistido. 

 

Inserção da nomenclatura taxa de carrega-

mento de forma a compatibilizar com a no-

menclatura adotada na Resolução CGPC nº. 

29/2009. 

§2º. A taxa de administração de Participante 

ativo, de responsabilidade do Participante 

Ativo e do Patrocinador, incidirá mensalmen-

te sobre o total das receitas de contribuições 

§2º. A taxa de carregamento de Participan-

te Ativo incidirá mensalmente sobre o total 

das receitas de contribuições individuais de 

responsabilidade do Participante Ativo e do 

Inserção da nomenclatura taxa de carrega-

mento em substituição à nomenclatura taxa 

de administração de forma a compatibilizar 

com a nomenclatura adotada na Resolução 



 
 

individuais e de contribuições facultativas de 

Participantes Ativos. 

Patrocinador e sobre contribuições faculta-

tivas de responsabilidade apenas dos Parti-

cipantes Ativos, de acordo com o estabele-

cido no plano de custeio. 

CGPC nº. 29/2009.  

 

........................................................................ ........................................................................  

§4º. O Patrocinador não pagará taxa de ad-

ministração de Participante ativo sobre con-

tribuição facultativa efetuada pelos Partici-

pantes Ativos.  

 

§4º. O Patrocinador não pagará taxa de car-

regamento de Participante Ativo sobre con-

tribuição facultativa efetuada pelos Partici-

pantes Ativos.  

 

Inserção da nomenclatura taxa de carrega-

mento em substituição à nomenclatura taxa 

de administração de forma a compatibilizar 

com a nomenclatura adotada na Resolução 

CGPC nº. 29/2009. 

§5º. Em relação a Participante Ativo com 

Opção pelo Benefício Proporcional Diferido, a 

base de incidência da taxa de administração 

de participante ativo será o valor de sua úl-

tima contribuição individual efetuada ao Pla-

no CV I, sendo o valor dessa contribuição 

corrigido anualmente pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) da Fundação IBGE. 

 

§5º. Em relação a Participante Ativo com Op-

ção pelo Benefício Proporcional Diferido, a 

base de incidência da taxa de carregamento 

de Participante Ativo será a taxa de 4% (qua-

tro por cento) aplicada sobre o valor de seu 

último salário de contribuição individual no 

Plano CV I, sendo o valor dessa base de in-

cidência corrigido anualmente, em janeiro, 

pela variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) da Fundação 

IBGE. 

Inserção da nomenclatura taxa de carrega-

mento em substituição à nomenclatura taxa 

de administração de forma a compatibilizar 

com a nomenclatura adotada na Resolução 

CGPC nº. 29/2009 e reduzir o custeio admi-

nistrativo para os participantes ativos optan-

tes pelo benefício proporcional diferido 

(BPD). 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

TÍTULO V - DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 

TÍTULO V - DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 

 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 2 - DO AUTOPATROCÍNIO CAPÍTULO 2 - DO AUTOPATROCÍNIO  

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES  

Art. 41. O deferimento da opção pelo institu-

to do autopatrocínio fica condicionado a que 

o Participante Ativo com cessação do vínculo 

empregatício ou equiparado com o Patroci-

nador comprove o seu desligamento do Pa-

trocinador e apresente o termo de opção no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados a par-

tir da data do recebimento do extrato men-

cionado no art. 63 deste Regulamento. 

Art. 41. O deferimento da opção pelo institu-

to do autopatrocínio fica condicionado a que 

o Participante Ativo com cessação do vínculo 

empregatício ou equiparado com o Patroci-

nador comprove o seu desligamento do Pa-

trocinador e apresente o termo de opção no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados a par-

tir da data do recebimento do extrato men-

cionado no art. 64 deste Regulamento. 

Renumeração da referência em razão da in-

serção do artigo 63. 

 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 3 - DO BENEFÍCIO PROPORCIO- CAPÍTULO 3 - DO BENEFÍCIO PROPORCIO-  



 
 

NAL DIFERIDO NAL DIFERIDO 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES  

Art. 43. O deferimento da opção pelo institu-

to do benefício proporcional diferido fica 

condicionado a que o Participante Ativo, 

cumulativamente: 

Art. 43. O deferimento da opção pelo institu-

to do benefício proporcional diferido fica 

condicionado a que o Participante Ativo, 

cumulativamente: 

 

........................................................................ ........................................................................  

III - conte, no mínimo, com 36 (trinta e seis) 

meses de vinculação ao Plano CV I. 

 

III - conte, no mínimo, com 12 (doze) meses 

de vinculação contributiva ao Plano CV I. 

 

Ampliar o direito ao BPD para melhorar a 

atratividade ao Plano para novos funcioná-

rios dos patrocinadores. Essa alteração, além 

de estar consonante à legislação em vigor 

não traz impacto no custeio normal e nas 

obrigações constituídas do plano. 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 3 - DO CÁLCULO SEÇÃO 3 - DO CÁLCULO  

Art. 46. O benefício decorrente da opção 

pelo benefício proporcional diferido será 

Art. 46. O benefício decorrente da opção 

pelo benefício proporcional diferido será 

 



 
 

atuarialmente equivalente ao saldo da conta 

individual do Participante Ativo, na data da 

opção, considerando-se a dedução do cus-

teio das despesas administrativas do período 

de diferimento. 

atuarialmente equivalente ao saldo da conta 

individual do Participante Ativo, na data da 

opção, considerando-se a dedução do cus-

teio das despesas administrativas do período 

de diferimento. 

§1º. O valor, em moeda corrente, corres-

pondente ao saldo da conta individual do 

Participante Ativo, que servirá de base para 

o cálculo do benefício referido no caput des-

te artigo, será atualizado mensalmente du-

rante o período de diferimento, pelo valor 

da quota vigente em cada mês. 

§1º. O valor, em moeda corrente, corres-

pondente ao saldo da conta individual do 

Participante Ativo, que servirá de base para 

o cálculo do benefício referido no caput des-

te artigo, será obtido pelo produto da quan-

tidade de quotas pelo valor da quota em vi-

gor, do respectivo perfil de investimento no 

qual os recursos se encontram aplicados. 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 

 

CAPÍTULO 4 - DO RESGATE CAPÍTULO 4 - DO RESGATE  

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES  

Art. 49. O deferimento da opção pelo institu-

to do resgate fica condicionado a que o Par-

ticipante Ativo, cumulativamente: 

Art. 49. O deferimento da opção pelo institu-

to do resgate fica condicionado a que o Par-

ticipante Ativo, cumulativamente: 

 



 
 

I - apresente termo de opção no prazo de até 

30 (trinta) dias contados a partir da data do 

recebimento do extrato de que tratam os 

arts. 63 e 65 deste Regulamento; 

I - apresente termo de opção no prazo de até 

30 (trinta) dias contados a partir da data do 

recebimento do extrato de que tratam os 

arts. 64 e 66 deste Regulamento; 

Renumeração da referência em razão da in-

serção do artigo 63. 

 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 3 - DO CÁLCULO SEÇÃO 3 - DO CÁLCULO  

Art. 51. O valor do resgate referente ao Par-

ticipante Ativo será igual ao saldo de sua 

conta de participante existente na data da 

opção por este instituto. 

Art. 51. O valor do resgate referente ao Par-

ticipante Ativo será igual ao saldo de sua 

conta de participante existente na data da 

opção por este instituto. 

 

 Parágrafo Único. Dependendo do tempo de 

vinculação do Participante ao Plano, o valor 

do resgate compor-se-á por parcela da conta 

de patrocinador, observados os seguintes 

períodos e proporções: 

 

 I – Até de 5 (cinco) anos de tempo de vincu-

lação, 10% (dez por cento); 

 

 II – Após 5 (cinco) e até 10 (dez) anos de 

tempo de vinculação, 15% (quinze por cen-

 



 
 

to); 

 III – Após 10 (dez) e até 15 (quinze) anos de 

tempo de vinculação, 20% (vinte por cento); 

 

 IV – Após 15 (quinze) e até 20 (vinte) anos de 

tempo de vinculação, 25% (vinte e cinco por 

cento); 

 

 V – Após 20 (vinte) e até 25 (vinte e cinco) 

anos de tempo de vinculação, 30% (trinta por 

cento); 

 

 VI – Após 25 (vinte e cinco) e até 30 (trinta) 

anos de tempo de vinculação, 40% (quarenta 

por cento); 

 

 VII – Após de 30 (trinta) anos de tempo de 

vinculação, 50% (cinquenta por cento). 

 

SEÇÃO 4 - DA FORMA DE PAGAMENTO SEÇÃO 4 - DA FORMA DE PAGAMENTO  

........................................................................ ........................................................................  

Art. 53. O valor do resgate ou de suas parce-

las vincendas, em moeda corrente, será ob-

Art. 53. O valor do resgate ou de suas parce-

las vincendas, em moeda corrente, será ob-

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 



 
 

tido pelo produto da quantidade de quotas 

devida pelo valor da quota em vigor na data 

do pagamento. 

 

tido pelo produto da quantidade de quotas 

devida pelo valor da quota, em vigor na data 

do pagamento, do respectivo perfil de in-

vestimento no qual os recursos se encon-

tram aplicados. 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo.  

 

Art. 54. A opção pelo resgate determinará o 

crédito imediato, no fundo de solvência atu-

arial, do total das quotas efetivamente verti-

das para a conta de Patrocinador referentes 

ao Participante Ativo em questão. 

 

Art. 54. A opção pelo resgate determinará o 

crédito imediato, no fundo de solvência atu-

arial, do total das quotas efetivamente verti-

das para a conta de Patrocinador referentes 

ao Participante Ativo em questão, observado 

o ajuste da quantidade de quotas, confor-

me os valores das quotas vigentes do res-

pectivo perfil de investimento. 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 5 - DA PORTABILIDADE CAPÍTULO 5 - DA PORTABILIDADE  

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES SEÇÃO 2 - DAS CONDIÇÕES  

Art. 56. O deferimento da opção pelo institu-

to da portabilidade fica condicionado a que o 

Art. 56. O deferimento da opção pelo institu-

to da portabilidade fica condicionado a que o 

 



 
 

Participante Ativo, cumulativamente: Participante Ativo, cumulativamente: 

I - apresente termo de opção no prazo de até 

30 (trinta) dias contados a partir da data do 

recebimento do extrato de que tratam os 

arts. 63 e 65 deste Regulamento; 

I - apresente termo de opção no prazo de até 

30 (trinta) dias contados a partir da data do 

recebimento do extrato de que tratam os 

arts. 64 e 66 deste Regulamento; 

Renumeração da referência em razão da in-

serção do artigo 63 

 

........................................................................ ........................................................................  

IV - conte, no mínimo, com 36 (trinta e seis) 

meses de vinculação ao Plano CV I. 

 

IV - conte, no mínimo, com 12 (doze) meses 

de vinculação ao Plano CV I. 

 

Ampliar o direito ao BPD para melhorar a 

atratividade ao Plano para novos funcioná-

rios dos patrocinadores. Essa alteração, além 

de estar consonante à legislação em vigor 

não traz impacto no custeio normal e nas 

obrigações constituídas do plano. 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 3 - DO CÁLCULO SEÇÃO 3 - DO CÁLCULO  

........................................................................ ........................................................................  

Art. 58. O valor a ser portado, em moeda 

corrente, corresponderá ao produto da 

quantidade de quotas devida pelo valor da 

quota em vigor na data da efetiva transfe-

Art. 58. O valor a ser portado, em moeda 

corrente, corresponderá ao produto da 

quantidade de quotas devida pelo valor da 

quota em vigor na data da efetiva transfe-

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 



 
 

rência dos recursos ao plano de benefícios 

receptor. 

 

rência ao plano de benefícios receptor, do 

respectivo perfil de investimento no qual os 

recursos se encontram aplicados. 

pelo Conselho Deliberativo.  

 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 5 - DOS VALORES PORTADOS DE OU-

TRO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN-

TAR 

SEÇÃO 5 - DOS VALORES PORTADOS DE OU-

TRO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN-

TAR 

 

Art. 62. Os recursos financeiros portados de 

outro plano de previdência complementar 

para o Plano CV I serão adicionados à conta 

individual do Participante Ativo, em reforço 

do processo de acumulação de recursos, 

destinando-se à ampliação dos benefícios 

desse plano. 

Art. 62. Os recursos financeiros portados de 

outro plano de previdência complementar 

para o Plano CV I serão adicionados à conta 

individual do Participante Ativo, em reforço 

do processo de acumulação de recursos, 

destinando-se à ampliação dos benefícios 

desse plano. 

 

§1º. Os recursos referidos no caput deste 

artigo serão convertidos em quantidade de 

quotas pelo valor da quota em vigor na data 

da sua efetiva disponibilidade para o plano 

CV I. 

 

§1º. Os recursos referidos no caput deste 

artigo serão convertidos em quantidade de 

quotas pelo valor da quota em vigor na data 

da sua efetiva disponibilidade para o plano 

CV I, do respectivo perfil de investimento no 

qual os recursos serão aplicados. 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO 6 - DOS PERFIS DE INVESTIMEN-

TO 

 

Inserção de capítulo prevendo e disciplinado 

a possibilidade de inclusão de perfil de inves-

timentos com critérios e modelo a serem 

definidos pelo Conselho Deliberativo.  

Art. 63. A CAPEF fornecerá ao Participante 

Ativo extrato para opção por um dos institu-

tos relacionados no art. 39 deste Regula-

mento no prazo de até 30 (trinta) dias con-

tados a partir da data de comunicação da 

cessação do seu vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador, contendo as 

informações previstas na legislação perti-

nente, expressando-se os valores em quotas 

e em moeda corrente. 

Art. 63. O Conselho Deliberativo da Entida-

de poderá instituir Perfis de Investimentos 

distintos para a aplicação dos recursos alo-

cados nos portfólios previdenciais. 

A aplicação dos recursos em portfólios de 

riscos distintos para melhor atender a neces-

sidade de participantes que possuem matu-

ridades diferentes dentro do plano. Impor-

tante destacar que a implantação de perfis 

de investimento proposta não implica auto-

maticamente em dar a opção de escolha do 

perfil ao participante. Com a redação pro-

posta, pode ser estabelecido, por exemplo, 

perfil de investimento mais conservador pa-

ra os portfólios de benefícios concedidos, ou 

ainda, perfis de investimento de acordo com 

os ciclos de vida para os participantes ativos. 

A proposta prevê ainda que a criação de per-

fis de investimento esteja fundamentada em 

critérios técnicos e econômicos e, ainda, que 

as regras de operacionalização estejam des-



 
 

critas na Política de Investimentos. 

 §1º. Ao instituir os Perfis de Investimentos, 

o Conselho Deliberativo estabelecerá as su-

as regras, a composição das carteiras de in-

vestimento e os limites de aplicação para os 

respectivos portfólios previdenciais. 

 

 §2º. A instituição dos Perfis de Investimen-

tos, pelo Conselho Deliberativo da Entida-

de, deverá ser fundamentada de acordo 

com critérios técnicos e econômicos. 

 

 §3º. As regras dos Perfis de Investimento 

deverão compor a Política de Investimen-

tos. 

 

 §4º. Caso seja instituído mais de um Perfil 

de Investimentos para o saldo da Conta In-

dividual de Participante Ativo, as suas re-

gras deverão conter, no mínimo: 

 

 I - O modo de formalização da escolha do 

Participante Ativo, contendo termo de res-

ponsabilidade e ciência das condições de 

 



 
 

opção; 

 II - O Perfil de Investimento onde será apli-

cado o saldo da sua Conta Individual, na hi-

pótese de o Participante Ativo não formali-

zar sua opção por um Perfil de Investimento 

específico; 

 

 III - A periodicidade para mudança do Perfil 

de Investimento escolhido. 

 

 §5º. A mudança de Perfil de Investimentos 

resultará no ajuste da quantidade de quotas 

do respectivo portfólio previdencial, con-

forme os valores das quotas vigentes de 

cada perfil. 

 

CAPÍTULO 6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO 7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Renumeração do capítulo em razão da inser-

ção do Capítulo 6. 

Art. 63. A CAPEF fornecerá ao Participante 

Ativo extrato para opção por um dos institu-

tos relacionados no art. 39 deste Regula-

mento no prazo de até 30 (trinta) dias con-

tados a partir da data de comunicação da 

Art. 64. A CAPEF fornecerá ao Participante 

Ativo extrato para opção por um dos institu-

tos relacionados no art. 39 deste Regula-

mento no prazo de até 30 (trinta) dias con-

tados a partir da data de comunicação da 

Renumeração do artigo em razão da inser-

ção do artigo 63. 



 
 

cessação do seu vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador, contendo as 

informações previstas na legislação perti-

nente, expressando-se os valores em quotas 

e em moeda corrente. 

cessação do seu vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador, contendo as 

informações previstas na legislação pertinen-

te, expressando-se os valores em quotas e 

em moeda corrente. 

Art. 64. O Participante Ativo terá o prazo de 

até 30 (trinta) dias para formalizar a sua op-

ção por um dos institutos de proteção previ-

denciária, contados a partir da data do rece-

bimento do extrato referido no art. 63 deste 

Regulamento, mediante protocolo de termo 

de opção. 

Art. 65.  O Participante Ativo terá o prazo de 

até 30 (trinta) dias para formalizar a sua op-

ção por um dos institutos de proteção previ-

denciária, contados a partir da data do rece-

bimento do extrato referido no art. 64 deste 

Regulamento, mediante protocolo de termo 

de opção. 

Renumeração do artigo e da referência em 

razão da inserção do artigo 63. 

........................................................................ ........................................................................  

Art. 65. Participante Ativo que tenha decidi-

do pelo autopatrocínio ou pelo benefício 

proporcional diferido poderá posteriormente 

optar por um dos demais institutos permiti-

dos, na forma estabelecida no §1º do art. 40 

e no §3º do art. 42 deste Regulamento, ca-

bendo à CAPEF fornecer novo extrato para 

opção no prazo de até 30 (trinta) dias conta-

Art. 66.  Participante Ativo que tenha decidi-

do pelo autopatrocínio ou pelo benefício 

proporcional diferido poderá posteriormente 

optar por um dos demais institutos permiti-

dos, na forma estabelecida no §1º do art. 40 

e no §3º do art. 42 deste Regulamento, ca-

bendo à CAPEF fornecer novo extrato para 

opção no prazo de até 30 (trinta) dias conta-

Renumeração do artigo em razão da inser-

ção do artigo 63. 



 
 

dos a partir da data do requerimento desse 

Participante. 

dos a partir da data do requerimento desse 

Participante. 

Art. 66. O novo extrato para opção referido 

no artigo 65 deste Regulamento deverá con-

ter as informações previstas na legislação 

pertinente, com valores expressos em quo-

tas e em moeda corrente. 

Art. 67. O novo extrato para opção referido 

no artigo 66 deste Regulamento deverá con-

ter as informações previstas na legislação 

pertinente, com valores expressos em quo-

tas e em moeda corrente. 

Renumeração do artigo e da referência em 

razão da inserção do artigo 63.   

 

Art. 67. O Participante Ativo terá o prazo de 

até 30 (trinta) dias para formalizar sua op-

ção, contados a partir da data do recebimen-

to do extrato referido no artigo 63 deste Re-

gulamento, mediante protocolo de novo 

termo de opção. 

Parágrafo único. O Participante Ativo terá o 

prazo de até 30 (trinta) dias para formalizar 

sua opção, contados a partir da data do re-

cebimento do extrato referido no caput, 

mediante protocolo de novo termo de op-

ção. 

Ajuste redacional de forma que o caput do 

artigo 67 antigo passou a ser o do parágrafo 

único do novo artigo 67. 

 

........................................................................ ........................................................................  

TÍTULO VI - DOS BENEFÍCIOS TÍTULO VI - DOS BENEFÍCIOS  

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 2 - DA APOSENTADORIA CAPÍTULO 2 - DA APOSENTADORIA  

........................................................................ ........................................................................  



 
 

SUBSEÇÃO 2 - DA CONCESSÃO SUBSEÇÃO 2 - DA CONCESSÃO  

Art. 72. São condições cumulativas para o 

Participante obter a concessão do benefício 

de aposentadoria programada: 

Art. 72. São condições cumulativas para o 

Participante obter a concessão do benefício 

de aposentadoria programada: 

 

I - ter preenchido os requisitos mínimos 

constantes em uma das alíneas abaixo enu-

meradas: 

I - ter preenchido os requisitos mínimos 

constantes em uma das alíneas abaixo enu-

meradas: 

 

........................................................................ ........................................................................  

b) 120 contribuições individuais ao Plano CV 

I e elegibilidade ao benefício do RGPS, cumu-

lativamente. 

 

b) 120 contribuições individuais ao Plano CV 

I e, no mínimo, 50 (cinquenta anos de ida-

des), cumulativamente. 

 

Adequação textual, de forma a desvincular a 

elegibilidade do participante ao benefício 

suplementar a sua elegibilidade no âmbito 

do RGPS, tendo em vista a alteração das re-

gras desse regime, que aumentaram consi-

deravelmente a idade de elegibilidade de 

seus segurados. 

II - ter cessado o vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador. 

II - ter cessado o vínculo empregatício ou 

equiparado com o Patrocinador. 

 

§1º. Será facultado ao Participante Ativo, por 

ocasião do cálculo da taxa de contribuição 

§1º. Será facultado ao Participante Ativo re-

duzir em até 60 meses o número mínimo de 

Alteração para não restringir ao momento 

do cálculo do custeio a faculdade do partici-



 
 

individual, reduzir em até 60 meses o núme-

ro mínimo de contribuições individuais ao 

Plano CV I previsto na alínea “b” do inciso I 

do caput deste artigo.  

 

contribuições individuais ao Plano CV I, pre-

visto na alínea b do inciso I do caput deste 

artigo.  

 

pante de reduzir em até 60 meses o número 

mínimo de contribuições individuais ao Pla-

no CV I para fins de elegibilidade ao benefí-

cio de aposentadoria programada, permitin-

do que essa faculdade seja feita a qualquer 

tempo.  

§2º. As contribuições individuais referidas no 

inciso I do caput deste artigo não incluem 

aquelas relativas ao 13º (décimo terceiro) 

salário. 

§2º. As contribuições individuais referidas no 

inciso I do caput deste artigo não incluem 

aquelas relativas ao 13º (décimo terceiro) 

salário. 

 

SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA  

Art. 73. A vigência do benefício de aposenta-

doria programada terá início a partir da data 

de implementação, pelo Participante, das 

condições estabelecidas nos incisos I e II do 

art. 73 deste Regulamento. 

 

Art. 73. A vigência do benefício suplementar 

dar-se-á a partir do momento em que o par-

ticipante, de qualquer natureza, formalizar 

o seu pedido de concessão, desde que este-

jam preenchidas as demais condições de 

elegibilidade previstas no art. 72. 

Alteração do art. 73, para prever que a vi-

gência do benefício suplementar dar-se-á a 

partir do momento em que o participante 

apresentar o seu requerimento, desde que 

elegível à sua percepção. 

 

 Parágrafo Único - No caso de existência de 

contribuição do Participante no mês de 

formalização do seu pedido de concessão, o 

início da vigência do benefício suplementar 

 



 
 

dar-se-á a partir do primeiro dia do mês 

subsequente. 

SUBSEÇÃO 4 - DO CÁLCULO SUBSEÇÃO 4 - DO CÁLCULO  

Art. 74. O benefício de aposentadoria pro-

gramada será calculado financeira e atuari-

almente com base no saldo da conta indivi-

dual do Participante existente na data da 

aposentadoria, sendo esse saldo deduzido 

do custeio das despesas administrativas de 

responsabilidade do Participante Assistido, 

de acordo com o disposto no art. 102 deste 

Regulamento, na nota técnica atuarial e no 

plano de custeio. 

Art. 74. O benefício de aposentadoria pro-

gramada será calculado financeira e atuari-

almente com base no saldo da conta indivi-

dual do Participante existente na data da 

aposentadoria, sendo desse saldo deduzidos 

os valores decorrentes das opções dos inci-

sos I a III do parágrafo primeiro e, do saldo 

remanescente, deduzido o custeio das des-

pesas administrativas de responsabilidade 

do Participante Assistido, de acordo com o 

disposto no artigo 102 deste Regulamento, 

na nota técnica atuarial e no plano de cus-

teio. 

Adequação textual às previsões disciplinadas 

nos parágrafos 1º e 2º do artigo.  

 

 §1º. Por ocasião da concessão de benefício 

de aposentadoria programada, o Partici-

pante poderá optar por receber, na forma 

de pagamento único: 

Inserção do parágrafo 1º e incisos I, II e III 

visando permitir o percebimento de parcela 

delimitada, na forma dos incisos, do saldo de 

conta individual quando da concessão de 

benefício de aposentadoria programada para 



 
 

estimular o aporte de contribuições faculta-

tivas e a portabilidade para o plano de recur-

sos de entidades abertas que possuem re-

gras mais flexíveis para esses recursos. 

 I - até 10% (dez por cento) do saldo de sua 

conta individual, excluindo-se a parcela 

desse saldo constituída por contribuições 

facultativas e por valores portados; 

 

 II - até 100% (cem por cento) da parcela do 

saldo de sua conta individual constituída 

por contribuições facultativas, e 

 

 III - até 100% (cem por cento) da parcela do 

saldo de sua conta individual constituída 

por valores portados de Entidades Abertas 

de Previdência Complementar. 

 

 §2º. A opção pelo benefício único antecipa-

do descrito nos incisos precedentes tem ca-

ráter irretratável e irrevogável, podendo ser 

concedido ao Participante somente por 

ocasião da concessão de benefício de apo-

sentadoria programada. 

Inserção do §2º, para reforço de que a opção 

pelo benefício único disciplinado no artigo 

74 tem caráter irretratável e irrevogável, po-

dendo ser concedido ao participante somen-

te por ocasião da concessão de benefício de 

aposentadoria programada. 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 2 - DA APOSENTADORIA POR INVA-

LIDEZ 

SEÇÃO 2 - DA APOSENTADORIA POR INVA-

LIDEZ 

 

SUBSEÇÃO 1 - DA DEFINIÇÃO SUBSEÇÃO 1 - DA DEFINIÇÃO  

Art. 76. Aposentadoria por invalidez é o be-

nefício de renda continuada prestado ao Par-

ticipante que seja considerado inválido pelo 

RGPS. 

Art. 76. Aposentadoria por invalidez é o be-

nefício de renda continuada prestado ao Par-

ticipante que seja considerado inválido pelo 

RPS ao qual estiver vinculado. 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 2 - DA CONCESSÃO SUBSEÇÃO 2 - DA CONCESSÃO  

Art. 77. São condições cumulativas para o 

Participante obter a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez: 

Art. 77. São condições cumulativas para o 

Participante obter a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez: 

 

I - estar em gozo do benefício de aposenta-

doria por invalidez no RGPS; e  

 

I - estar em gozo do benefício de aposenta-

doria por invalidez no RPS ao qual estiver 

vinculado; e 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

II - ter suspenso ou extinto o seu contrato de II - ter suspenso ou extinto o seu contrato de  



 
 

trabalho com o Patrocinador. trabalho com o Patrocinador. 

SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA  

Art. 78. O início de vigência do benefício de 

aposentadoria por invalidez no Plano CV I 

corresponderá ao início de vigência do bene-

fício no RGPS. 

 

Art. 78. O início de vigência do benefício de 

aposentadoria por invalidez no Plano CV I 

corresponderá ao início de vigência do bene-

fício no RPS ao qual estiver vinculado, ou, a 

partir do primeiro dia do mês de protocolo 

do requerimento do Participante, se entre o 

início de vigência do benefício no RPS e a 

data de protocolo decorrerem mais de ses-

senta dias. 

Altera o início da vigência do benefício não 

programado para a data de protocolo do re-

querimento, quando este protocolo for su-

perior a sessenta dias da data do evento ge-

rador do benefício, evitando o pagamento 

retroativo em função de solicitação tardia. O 

RGPS adota procedimento semelhante para 

a concessão de benefício de invalidez com 

limite de trinta dias de retroação. 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 4 - DO CÁLCULO SUBSEÇÃO 4 - DO CÁLCULO  

Art. 79. O benefício de aposentadoria por 

invalidez será calculado atuarialmente com 

base no saldo da conta individual existente 

na data da entrada em invalidez, sendo esse 

saldo acrescido do capital complementar por 

invalidez e deduzido do custeio das despesas 

administrativas de responsabilidade do Par-

Art. 79. O benefício de aposentadoria por 

invalidez será calculado atuarialmente com 

base no saldo da conta individual existente 

na data da entrada em invalidez, sendo esse 

saldo acrescido do capital complementar por 

invalidez e deduzido do custeio das despesas 

administrativas de responsabilidade do Par-

 



 
 

ticipante Assistido, de acordo com o disposto 

no art. 103 deste Regulamento, na nota téc-

nica atuarial e no plano de custeio. 

ticipante Assistido, de acordo com o disposto 

no art. 103 deste Regulamento, na nota téc-

nica atuarial e no plano de custeio. 

........................................................................ ........................................................................  

§ 2º. Caso a invalidez seja causada por doen-

ça e ocorra antes do Participante ter efeti-

vamente recolhido 12 (doze) contribuições 

individuais ao Plano CV I, o capital comple-

mentar por invalidez mencionado no caput 

deste artigo será nulo. 

§ 2º. Caso a invalidez seja causada por doen-

ça e ocorra antes de o Participante ter efeti-

vamente recolhido 12 (doze) contribuições 

individuais ao Plano CV I, o capital comple-

mentar por invalidez mencionado no caput 

deste artigo será nulo, salvo se a sua adesão 

tiver se dado em até 90 (noventa) dias da 

data de sua admissão no Patrocinador, hi-

pótese em que não será exigida a referida 

carência. 

 

 §3º. A carência prevista no §2º deste artigo 

aplicar-se-á ao Participante que requerer o 

cancelamento de sua inscrição no Plano e, 

posteriormente, optar pela restauração 

dessa sua condição, hipótese em que ele 

será obrigado a cumprir nova carência de 12 

(doze) contribuições individuais efetiva-

Inclusão do §3º, a fim de estender a carência 

prevista nesse dispositivo para o participante 

que restaurar essa sua condição, após cance-

lá-la, com o objetivo de evitar que a restau-

ração dessa sua condição se dê exclusiva-

mente para o usufruto do capital comple-

mentar, e não para efetivamente fins previ-



 
 

mente recolhidas,  a partir da data dessa 

restauração. 

denciários. 

SUBSEÇÃO 5 - DA CESSAÇÃO DO DIREITO SUBSEÇÃO 5 - DA CESSAÇÃO DO DIREITO  

Art. 80. O direito à aposentadoria por invali-

dez cessará a partir da data em que o Parti-

cipante Assistido vier a ser considerado total 

ou parcialmente apto para o trabalho pelo 

RGPS ou a partir da data do seu falecimento. 

 

Art. 80. O direito à aposentadoria por invali-

dez cessará a partir da data em que o Parti-

cipante Assistido vier a ser considerado total 

ou parcialmente apto para o trabalho pelo 

RPS ao qual estiver vinculado ou a partir da 

data do seu falecimento. 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

Parágrafo único. Obriga-se o Participante 

Assistido a comunicar de imediato o encer-

ramento do benefício no RGPS ao Patrocina-

dor e à CAPEF, podendo esta realizar pesqui-

sa, a qualquer tempo, no sentido de certifi-

car-se da continuidade de sua condição de 

aposentado por invalidez. 

Parágrafo único. Obriga-se o Participante 

Assistido a comunicar de imediato o encer-

ramento do benefício no RPS ao qual estiver 

vinculado ao Patrocinador e à CAPEF, po-

dendo esta realizar pesquisa, a qualquer 

tempo, no sentido de certificar-se da conti-

nuidade de sua condição de aposentado por 

invalidez. 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

 

Art. 81. O retorno do Participante Assistido 

em gozo de renda vitalícia de aposentadoria 

por invalidez à condição de válido, reconhe-

cida pelo RGPS, implicará a recomposição 

Art. 81. O retorno do Participante Assistido 

em gozo de renda vitalícia de aposentadoria 

por invalidez à condição de válido, reconhe-

cida pelo RPS ao qual o Participante estiver 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 



 
 

dos saldos de sua conta individual e do capi-

tal complementar por invalidez pelo valor, 

em quotas, da respectiva provisão matemá-

tica individual do benefício concedido de 

aposentadoria por invalidez e respectivos 

benefícios de pensão e pecúlio, calculada na 

data do retorno, sendo mantida a mesma 

proporção entre conta de participante, conta 

de Patrocinador e capital complementar 

existente por ocasião da concessão do bene-

fício. 

 

vinculado, implicará a recomposição dos 

saldos de sua conta individual e do capital 

complementar por invalidez pelo valor, em 

quotas, da respectiva provisão matemática 

individual do benefício concedido de apo-

sentadoria por invalidez e respectivos bene-

fícios de pensão e pecúlio, calculada na data 

do retorno sendo mantida a mesma propor-

ção entre conta de participante, conta de 

Patrocinador e capital complementar exis-

tente por ocasião da concessão do benefício. 

 

 §1º. O valor da provisão matemática indivi-

dual será convertido em quotas pelo valor 

da quota em vigor na data do retorno do 

respectivo perfil de investimento no qual os 

recursos serão destinados. 

Inserção de parágrafo primeiro de forma a 

compatibilizar as disposições regulamentares 

ao perfil de investimentos, porventura im-

plantado, de acordo com os critérios a serem 

definidos pelo Conselho Deliberativo.  

Parágrafo único. O valor obtido pela recom-

posição do capital complementar por invali-

dez previsto no caput deste artigo terá a se-

guinte destinação: 

§2º. O valor obtido pela recomposição do 

capital complementar por invalidez previsto 

no caput deste artigo terá a seguinte desti-

nação: 

Renumeração do parágrafo único que passa 

a ser o parágrafo segundo. 

 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 3 - DA PENSÃO CAPÍTULO 3 - DA PENSÃO  

SEÇÃO 1 - DA PENSÃO DE ATIVO SEÇÃO 1 - DA PENSÃO DE ATIVO  

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 2 - DA CONCESSÃO SUBSEÇÃO 2 - DA CONCESSÃO  

Art. 83. São condições cumulativas para a 

concessão de pensão de ativo: 

Art. 83. São condições cumulativas para a 

concessão de pensão de ativo: 

 

I - cumprimento pelo Participante Ativo, an-

tes de seu falecimento, da carência de 12 

(doze) contribuições individuais efetivamen-

te recolhidas ao Plano CV I no caso de morte 

causada por doença, sendo dispensada a ca-

rência no caso de morte decorrente de aci-

dente; 

I - cumprimento pelo Participante Ativo, an-

tes de seu falecimento, da carência de 12 

(doze) contribuições individuais efetivamen-

te recolhidas ao Plano CV I no caso de morte 

causada por doença, sendo dispensada a ca-

rência no caso de morte decorrente de aci-

dente; 

 

   

 §1º. A carência prevista no inciso I deste 

artigo será dispensada caso a inscrição do 

Participante no Plano CV I tenha se dado 

Inclusão do §1º, permitindo a dispensa da 

carência prevista no art. 83, I, caso a inscri-

ção do participante se dê no momento de 



 
 

em até 90 (noventa) dias da data de sua 

admissão no Patrocinador. 

sua admissão no patrocinador. Tal disposição 

visa estimular a adesões ao Plano CV I. 

 §2º. O Participante que requerer o cance-

lamento de sua inscrição no Plano e, poste-

riormente, optar pela restauração dessa sua 

condição, será obrigado  a cumprir nova ca-

rência de 12 (doze) contribuições individuais 

efetivamente recolhidas,  a partir da data 

dessa restauração, a qual será dispensada 

no caso de morte decorrente de acidente. 

Inclusão do §2º, a fim de estender a carência 

prevista nesse dispositivo para o participante 

que restaurar essa sua condição, após cance-

lá-la, com o objetivo de evitar que a restau-

ração dessa sua condição se dê exclusiva-

mente para o usufruto do capital comple-

mentar, e não para efetivamente fins previ-

denciários. 

SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA  

Art. 84. A vigência do benefício de pensão de 

ativo terá início a partir da data do faleci-

mento do Participante Ativo. 

 

Art. 84. A vigência do benefício de pensão de 

ativo terá início a partir da data do faleci-

mento do Participante Ativo ou, a partir do 

primeiro dia do mês de protocolo do (s) re-

querimento (s) pelo (s) Beneficiário (s) de 

Pensão, se entre a data do falecimento do 

Participante e a data de protocolo do re-

querimento decorrer mais de sessenta dias. 

 

Altera o início da vigência do benefício não 

programado para a data de protocolo do re-

querimento, quando este protocolo for su-

perior a sessenta dias da data do evento ge-

rador do benefício, evitando o pagamento 

retroativo em função de solicitação tardia. O 

RGPS adota procedimento semelhante para 

a concessão de benefício de invalidez com 

limite de trinta dias de retroação. 

........................................................................ ........................................................................  



 
 

SEÇÃO 2 - DA PENSÃO DE APOSENTADO 

PROGRAMADO 

SEÇÃO 2 - DA PENSÃO DE APOSENTADO 

PROGRAMADO 

 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA  

Art. 89. A vigência do benefício de pensão de 

aposentado programado terá início a partir 

da data do falecimento do Participante Assis-

tido. 

 

Art. 89. A vigência do benefício de pensão de 

aposentado programado terá início a partir 

da data do falecimento do Participante Assis-

tido ou, a partir do primeiro dia do mês de 

protocolo do (s) requerimento (s) pelo (s) 

Beneficiário (s) de Pensão, se entre a data 

do falecimento do Participante e a data de 

protocolo do requerimento decorrer mais 

de sessenta dias. 

Altera o início da vigência do benefício não 

programado para a data de protocolo do re-

querimento, quando este protocolo for su-

perior a sessenta dias da data do evento ge-

rador do benefício, evitando o pagamento 

retroativo em função de solicitação tardia. O 

RGPS adota procedimento semelhante para 

a concessão de benefício de invalidez com 

limite de trinta dias de retroação. 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 3 - DA PENSÃO DE APOSENTADO 

POR INVALIDEZ 

SEÇÃO 3 - DA PENSÃO DE APOSENTADO 

POR INVALIDEZ 

 

........................................................................ ........................................................................  

SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA SUBSEÇÃO 3 - DA VIGÊNCIA  



 
 

Art. 94. A vigência do benefício de pensão de 

aposentado por invalidez terá início a partir 

da data do falecimento do Participante Assis-

tido. 

 

Art. 94. A vigência do benefício de pensão de 

aposentado por invalidez terá início a partir 

da data do falecimento do Participante Assis-

tido ou, a partir do primeiro dia do mês de 

protocolo do(s) requerimento(s) pelo(s) Be-

neficiário(s) de Pensão, se entre a data do 

falecimento do Participante e a data de pro-

tocolo do requerimento decorrer mais de 

sessenta dias. 

Altera o início da vigência do benefícios não 

programado para a data de protocolo do re-

querimento, quando este protocolo for su-

perior a sessenta dias da data do evento ge-

rador do benefício, evitando o pagamento 

retroativo em função de solicitação tardia. O 

RGPS adota procedimento semelhante com 

limite de trinta dias de retroação. 

 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SO-

BRE BENEFÍCIOS 

CAPÍTULO 5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SO-

BRE BENEFÍCIOS 

 

SEÇÃO 1 - DOS PROCEDIMENTOS DE PRES-

TAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE RENDA CONTI-

NUADA 

SEÇÃO 1 - DOS PROCEDIMENTOS DE PRES-

TAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE RENDA CONTI-

NUADA 

 

SUBSEÇÃO 1 - DA APOSENTADORIA PRO-

GRAMADA E DA PENSÃO DE APOSENTADO 

PROGRAMADO 

SUBSEÇÃO 1 - DA APOSENTADORIA PRO-

GRAMADA E DA PENSÃO DE APOSENTADO 

PROGRAMADO 

 

Art. 102.  A prestação dos benefícios de apo-

sentadoria programada e de pensão de apo-

Art. 102.  A prestação dos benefícios de apo-

sentadoria programada e de pensão de apo-

 



 
 

sentado programado reger-se-á, dentre ou-

tras disposições deste Regulamento, pelas 

seguintes regras: 

sentado programado reger-se-á, dentre ou-

tras disposições deste Regulamento, pelas 

seguintes regras: 

........................................................................ ........................................................................  

§1º. Os benefícios suplementares mensais, 

prestados durante a fase de renda certa a 

prazo certo, serão expressos em quantidades 

decrescentes de quotas, a partir do valor do 

benefício inicial, calculadas na data da con-

cessão do benefício utilizando-se o fator de 

formação de benefícios, quotas essas que 

serão transformadas em moeda corrente. 

 

§1º. Os benefícios suplementares mensais, 

prestados durante a fase de renda certa a 

prazo certo, serão expressos em quantidades 

decrescentes de quotas, a partir do valor do 

benefício inicial, calculadas na data da con-

cessão do benefício utilizando-se o fator de 

formação de benefícios, quotas essas que 

serão convertidas em moeda corrente pelo 

valor da quota vigente do respectivo perfil 

de investimento no qual os recursos se en-

contram aplicados. 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 

 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 4 - DA ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS SEÇÃO 4 - DA ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS  

........................................................................ ........................................................................  

Art. 111. Os benefícios prestados na fase de Art. 111. Os benefícios prestados na fase de Adequação textual de forma a compatibilizar 



 
 

renda certa a prazo certo terão os seus valo-

res, em moeda corrente, recalculados em 

janeiro de cada ano, multiplicando-se a 

quantidade de quotas prevista para paga-

mento nesse mês, calculada de acordo com 

o §1º do art. 102 deste Regulamento, pelo 

valor da quota em vigor no referido mês. 

 

renda certa a prazo certo terão os seus valo-

res, em moeda corrente, recalculados em 

janeiro de cada ano, multiplicando-se a 

quantidade de quotas prevista para paga-

mento nesse mês, calculada de acordo com 

o §1º do artigo 102 deste Regulamento, pelo 

valor da quota, em vigor no referido mês, 

do respectivo perfil de investimento no qual 

os recursos se encontram aplicados. 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo.  

 

........................................................................ ........................................................................  

§2º. Cada prestação do ciclo de 12 (doze) 

benefícios mensais pagos na fase de renda 

certa a prazo certo, correspondente a cada 

ano civil, será prestada em valores mensais 

fixos em moeda corrente iguais ao valor do 

primeiro mês de cada ciclo, apurando-se es-

te valor em moeda corrente com o valor da 

quota vigente nesse mês e com a prestação 

em quantidade de quotas prevista para esse 

mês pela série de benefícios mensais de ren-

das em quotas, estabelecida quando da con-

cessão do correspondente benefício na for-

§2º. O valor recalculado em moeda corren-

te de cada benefício prestado na fase de 

renda certa a prazo certo prevalecerá até o 

mês de dezembro de cada ano.  

 

Melhoria redacional. 

 



 
 

ma previsto no §1º do art. 102 deste Regu-

lamento. 

§3º. O saldo remanescente do portfólio não 

mutualista, em quotas, após o pagamento da 

última prestação do benefício mensal na fase 

de renda certa a prazo certo, será devolvido 

ao Participante ou aos seus Beneficiários na 

data prevista no art. 107 do mês subsequen-

te. 

 

§3º. O saldo remanescente do portfólio não 

mutualista, em quotas, após o pagamento da 

última prestação do benefício mensal na fase 

de renda certa a prazo certo, será pago ao 

Participante ou aos seus Beneficiários na da-

ta prevista no artigo 107 do mês subsequen-

te, quotas essas que serão convertidas em 

moeda corrente pelo valor da quota em vi-

gor na data do pagamento, do respectivo 

perfil de investimento no qual os recursos 

se encontram aplicados. 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 5 - DOS AJUSTES DE BENEFÍCIOS SEÇÃO 5 - DOS AJUSTES DE BENEFÍCIOS E OS 

ACERTOS DE DÍVIDAS 

Inclusão da expressão “E OS ACERTOS DE 

DÍVIDAS”, em razão da inclusão do art. 112-A 

Art. 112.  Os eventuais ajustes de benefícios 

pagos a maior ou a menor serão efetuados 

através de lançamento em conta corrente ou 

através da folha de pagamento de benefí-

cios, aplicando-se às diferenças as seguintes 

Art. 112.  Os eventuais ajustes de benefícios 

pagos a maior ou a menor serão efetuados 

através de lançamento em conta corrente ou 

através da folha de pagamento de benefí-

cios, aplicando-se às diferenças as seguintes 

 



 
 

regras de atualização: regras de atualização: 

........................................................................ ........................................................................  

II - se referentes a benefícios de renda certa 

a prazo certo, expressos em quotas, serão 

atualizadas em função da variação acumula-

da do valor da quota até a data da realização 

do pagamento. 

 

II - se referentes a benefícios de renda certa 

a prazo certo, expressos em quotas, serão 

atualizadas em função da variação acumula-

da do valor da quota, do respectivo perfil de 

investimento no qual os recursos se encon-

travam aplicados, até a data da realização 

do pagamento. 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo.  

 

 Art. 112-A. A dívida do Participante perante 

o Plano ou a CAPEF, de qualquer natureza, 

será cobrada do pecúlio e do benefício su-

plementar de pensão, nessa ordem e na 

proporção que couber a cada Beneficiário, 

até a sua integral quitação. 

 

 Parágrafo Único. Na hipótese em que a CA-

PEF detectar a dívida do Participante após 

ter efetuado o pagamento do pecúlio, sua 

cobrança recairá sobre o benefício suple-

mentar de pensão. 

 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

TÍTULO VII - DA CONCEPÇÃO ATUARIAL DO 

PLANO CV I 

TÍTULO VII - DA CONCEPÇÃO ATUARIAL DO 

PLANO CV I 

 

CAPÍTULO 1 - DOS INSTRUMENTOS PREVI-

DENCIAIS 

CAPÍTULO 1 - DOS INSTRUMENTOS PREVI-

DENCIAIS 

 

........................................................................ ........................................................................  

SEÇÃO 4 - DOS PORTFÓLIOS PREVIDENCIAIS SEÇÃO 4 - DOS PORTFÓLIOS PREVIDENCIAIS  

SUBSEÇÃO 1 - DOS PORTFÓLIOS PREVIDEN-

CIAIS AVALIADOS EM QUOTAS 

SUBSEÇÃO 1 - DOS PORTFÓLIOS PREVIDEN-

CIAIS AVALIADOS EM QUOTAS 

 

........................................................................ ........................................................................  

Art. 121.  A conversão dos valores em quotas 

dos portfólios previdenciais, referidos nesta 

seção, para o seu valor correspondente em 

moeda corrente, para fins de avaliação atua-

rial e de registro contábil mensal, dar-se-á a 

partir dos valores em quotas já conhecidos, 

referentes a cada portfólio previdencial, para 

as correspondentes parcelas das obrigações 

desses portfólios em moeda corrente, multi-

Art. 121.  A conversão dos valores em quotas 

dos portfólios previdenciais, referidos nesta 

seção, para o seu valor correspondente em 

moeda corrente, para fins de avaliação atua-

rial e de registro contábil mensal, dar-se-á a 

partir dos valores em quotas já conhecidos, 

referentes a cada portfólio previdencial, para 

as correspondentes parcelas das obrigações 

desses portfólios em moeda corrente, multi-

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo.  

 



 
 

plicando-se cada um desses valores pelo va-

lor da quota vigente na data da pretendida 

avaliação. 

 

plicando-se cada um desses valores pelo va-

lor da quota, vigente na data da pretendida 

avaliação, do respectivo perfil de investi-

mento no qual os recursos se encontram 

aplicados. 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 2 - DO CÁLCULO DO VALOR DA 

QUOTA 

 

CAPÍTULO 2 - DO CÁLCULO DOS VALORES 

DAS QUOTAS 

 

Ajuste redacional de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 125.  O primeiro valor da quota corres-

ponderá a R$ 1,00 (um real) na data de início 

de vigência deste Regulamento, sendo esse 

valor alterado no primeiro dia útil dos meses 

subsequentes com base na taxa de rentabili-

dade nominal dos investimentos dos haveres 

garantidores de passivo atuarial, apurada no 

mês imediatamente anterior. 

Art.125. O valor da quota de cada perfil de 

investimentos será atualizado, em periodi-

cidade estabelecida pela política de inves-

timentos, pelo índice de rentabilidade obti-

do na aplicação dos recursos do respectivo 

perfil. 

 

Adequação textual de forma a compatibilizar 

as disposições regulamentares ao perfil de 

investimentos, porventura implantado, de 

acordo com os critérios a serem definidos 

pelo Conselho Deliberativo.  

 

........................................................................ ........................................................................  



 
 

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, 

TRANSITÓRIAS E FINAIS 

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, 

TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

........................................................................ ........................................................................  

CAPÍTULO 2 - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓ-

RIAS 

CAPÍTULO 2 - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓ-

RIAS 

 

Art. 128. O primeiro plano de custeio entrará 

em vigor a partir da data de vigência do Pla-

no CV I e será válido até o mês de dezembro 

do mesmo ano. 

 

Art. 128. Os Beneficiários Assistidos do Pla-

no CV I, cônjuge ou companheiro, detento-

res de renda temporária perante o RPS, que 

estejam percebendo benefício de pensão da 

CAPEF, poderão requerer sua conversão em 

renda vitalícia, implicando o recálculo do 

valor desse benefício, por equivalência atu-

arial, na forma prevista em nota técnica 

atuarial, desde que este ato ocorra até 360 

dias da data de aprovação desta alteração 

regulamentar. 

Redação original excluída em razão da sua 

perda de eficácia e inclusão de nova disposi-

ção para o artigo de forma a se comportar a 

possibilidade de conversão de benefício 

temporário de pensão, concedido antes da 

entrada de vigência deste regulamento e à 

luz das disposições da Lei 13.135/2015, para 

um benefício de renda vitalícia, respeitando-

se a equivalência atuarial, na forma prevista 

em nota técnica atuarial. 

 

 ........................................................................  

 Art. 130-A.  O Participante desligado do 

Plano até a data em que este artigo entrar 

em vigor, poderá restaurar essa sua condi-

Inclusão do art. 130-A, para permitir que o 

participante que se desligou do Plano CV I há 

qualquer tempo possa restaurar essa sua 



 
 

ção, hipótese em que todos os seus direitos 

serão restabelecidos, inclusive no que diz 

respeito ao saldo da conta de patrocinador, 

de acordo com a situação em que ele se en-

contrava no momento em que requerera o 

cancelamento de sua inscrição, observados 

os seguintes prazos e proporções: 

condição, preservando os direitos que deti-

nha no momento do seu desligamento, in-

clusive com direito ao saldo da conta do pa-

trocinador. Tal proposta visar fomentar a 

proteção previdenciária participante. 

 I - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer em até 1 (um) ano  da data em que 

este artigo entrar em vigor, o Participante 

terá direito à integralidade do saldo da conta 

de patrocinador; 

 

 II - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 1 (um) ano e em até 2 (dois) 

anos  da data em que este artigo entrar em 

vigor, o Participante perderá 10% (dez por 

cento) do saldo da conta de patrocinador; 

 

 III -  Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 2 (dois) anos e em até 3 (três) 

anos  da data em que este artigo entrar em 

vigor, o Participante perderá 20% (vinte por 

 



 
 

cento) do saldo da conta de patrocinador; 

 IV –  Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 3 (três) anos e em até 4 (qua-

tro) anos  da data em que este artigo entrar 

em vigor, o Participante perderá 30% (trinta 

por cento) do saldo da conta de patrocina-

dor; 

 

 V - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 4 (quatro) anos e em até 5 (cin-

co) anos  da data em que este artigo entrar 

em vigor, o Participante perderá 40% (qua-

renta por cento) do saldo da conta de patro-

cinador; 

 

 VI -  Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 5 (cinco) anos e em até 10 (dez) 

anos  da data em que este artigo entrar em 

vigor, o Participante perderá 50% (cinquenta 

por cento) do saldo da conta de patrocina-

dor; 

 

 VII - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 10 (dez) anos e em até 15 (quin-

 



 
 

ze) anos  da data em que este artigo entrar 

em vigor, o Participante perderá 60% (ses-

senta por cento) do saldo da conta de patro-

cinador; 

 VIII - Se o pedido de restauração da inscrição 

ocorrer após 15 (quinze) anos e em até 20 

(vinte) anos  da data em que este artigo en-

trar em vigor, o Participante perderá 70% 

(setenta por cento) do saldo da conta de pa-

trocinador; 

 

 §1º. O Participante que se encontrava des-

ligado do Plano na data em que este artigo 

entrar em vigor não poderá restaurar essa 

sua condição após o transcurso do prazo de 

20 (vinte) anos dessa vigência e o seu novo 

vínculo será considerado como uma nova 

inscrição. 

 

 §2º. Para exercer a faculdade prevista neste 

artigo, o Participante não poderá ter exer-

cido o resgate ou a portabilidade, não ter 

recebido qualquer benefício do Plano e não 

 



 
 

ter cessado o vínculo empregatício ou equi-

parado com o Patrocinador. 

........................................................................ ........................................................................  

APÊNDICE A - CONCEITOS BÁSICOS E RE-

GRAMENTOS DERIVADOS 

APÊNDICE A - CONCEITOS BÁSICOS E RE-

GRAMENTOS DERIVADOS 

 

........................................................................ ........................................................................  

Beneficiário de Pensão: beneficiário indicado 

pelo Participante para o recebimento da 

Pensão. Podem ser inscritas como Beneficiá-

rios de Pensão aquelas pessoas às quais o 

RGPS atribuir a condição de dependentes do 

Participante como segurado desse regime. 

 

Beneficiário de Pensão: beneficiário indicado 

pelo Participante para o recebimento da 

Pensão. Podem ser inscritas como Beneficiá-

rios de Pensão aquelas pessoas às quais o 

RPS em que o Participante estiver vinculado 

atribuir a condição de dependentes do Parti-

cipante como segurado desse regime. 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 

........................................................................ ........................................................................  

Benefício suplementar: benefício de renda 

continuada prestado pelo Plano CV I a Parti-

cipante ou a Grupo Familiar Sobrevivente, 

que se caracteriza pela não obrigatoriedade 

de: 

Benefício suplementar: benefício de renda 

continuada prestado pelo Plano CV I a Parti-

cipante ou a Grupo Familiar Sobrevivente, 

que se caracteriza pela não obrigatoriedade 

de: 

Adequação textual de forma a comportar o 

Regime Geral de Previdência Social como 

também o Regime Próprio de Previdência 

Social. 



 
 

a) referenciar-se a valor de benefício asseme-

lhado do RGPS; 

a) referenciar-se a valor de benefício asseme-

lhado do RPS a que estiver vinculado; 

 

........................................................................ ........................................................................  

Conta de participante: conta do Passivo, ex-

pressa em quotas, que reúne as contribui-

ções para conta individual e as contribuições 

facultativas efetuadas pelo Participante Ati-

vo, líquidas da taxa de administração de Par-

ticipante Ativo e da taxa de solvência atuari-

al, bem como valores portados de outros 

planos de benefícios, objetivando concorrer 

para a fundação dos benefícios do Plano CV 

I. 

Conta de participante: conta do Passivo, ex-

pressa em quotas, que reúne as contribui-

ções para conta individual e as contribuições 

facultativas efetuadas pelo Participante Ati-

vo, líquidas da taxa de carregamento de par-

ticipante ativo e da taxa de solvência atuari-

al, bem como valores portados de outros 

planos de benefícios, objetivando concorrer 

para a fundação dos benefícios do Plano CV 

I. 

Melhoria redacional técnica com a inserção 

da nomenclatura taxa de carregamento em 

substituição à nomenclatura taxa de admi-

nistração de forma a compatibilizar com a 

nomenclatura adotada na Resolução CGPC 

nº. 29/2009. 

Conta de patrocinador: conta do Passivo, 

expressa em quotas, que reúne as contri-

buições para conta individual efetuadas pelo 

Patrocinador em nome do Participante Ati-

vo, líquidas da taxa de administração de Par-

ticipante Ativo e da taxa de solvência atuari-

al, objetivando concorrer para a fundação 

dos benefícios do Plano CV I. 

Conta de patrocinador: conta do Passivo, 

expressa em quotas, que reúne as contri-

buições para conta individual efetuadas pelo 

Patrocinador em nome do Participante Ativo, 

líquidas da taxa de carregamento de partici-

pante ativo e da taxa de solvência atuarial, 

objetivando concorrer para a fundação dos 

benefícios do Plano CV I. 

Melhoria redacional técnica com a inserção 

da nomenclatura taxa de carregamento em 

substituição à nomenclatura taxa de admi-

nistração de forma a compatibilizar com a 

nomenclatura adotada na Resolução CGPC 

nº. 29/2009.  

 



 
 

........................................................................ ........................................................................  

Contribuição para conta individual: parcela 

da contribuição individual referente a cada 

Participante Ativo, compreendendo as par-

celas do Participante e do Patrocinador, cal-

culada com base em percentagem de seu 

salário de contribuição, que, líquido da taxa 

de administração de Participante Ativo e da 

taxa de solvência atuarial, destina-se ao cus-

teio dos benefícios suplementares oferecidos 

pelo Plano CV I. As contribuições para conta 

individual são determinadas atuarialmente 

no momento do ingresso do Participante 

nesse plano e revistas por ocasião do plano 

de custeio anual. 

Contribuição para conta individual: parcela 

da contribuição individual referente a cada 

Participante Ativo, compreendendo as par-

celas do Participante e do Patrocinador, cal-

culada com base em percentagem de seu 

salário de contribuição, que, líquido da taxa 

de carregamento de participante ativo e da 

taxa de solvência atuarial, destina-se ao cus-

teio dos benefícios suplementares oferecidos 

pelo Plano CV I. As contribuições para conta 

individual são determinadas atuarialmente 

no momento do ingresso do Participante 

nesse plano e revistas por ocasião do plano 

de custeio anual. 

Melhoria redacional técnica com a inserção 

da nomenclatura taxa de carregamento em 

substituição à nomenclatura taxa de admi-

nistração de forma a compatibilizar com a 

nomenclatura adotada na Resolução CGPC 

nº. 29/2009. 

Contribuição para risco: parcela da contri-

buição individual referente a cada Partici-

pante Ativo, compreendendo as parcelas do 

Participante e do Patrocinador, calculado 

com base em percentagem de seu salário de 

contribuição, que, líquido da taxa de admi-

nistração de Participante Ativo e da taxa de 

Contribuição para risco: parcela da contri-

buição individual referente a cada Partici-

pante Ativo, compreendendo as parcelas do 

Participante e do Patrocinador, calculado 

com base em percentagem de seu salário de 

contribuição, que, líquido da taxa de carre-

gamento de participante ativo e da taxa de 

Melhoria redacional técnica com a inserção 

da nomenclatura taxa de carregamento em 

substituição à nomenclatura taxa de admi-

nistração de forma a compatibilizar com a 

nomenclatura adotada na Resolução CGPC 

nº. 29/2009. 



 
 

solvência atuarial, destina-se à aquisição 

mensal de capitais complementares. As con-

tribuições para risco são determinadas atua-

rialmente em função da idade do Participan-

te, da família padrão, dos recursos acumula-

dos em sua conta individual e de suas neces-

sidades de complemento de custeio para os 

benefícios de risco. 

solvência atuarial, destina-se à aquisição 

mensal de capitais complementares. As con-

tribuições para risco são determinadas atua-

rialmente em função da idade do Participan-

te, da família padrão, dos recursos acumula-

dos em sua conta individual e de suas neces-

sidades de complemento de custeio para os 

benefícios de risco. 

........................................................................ ........................................................................  

 Perfis de Investimentos: instrumento para a 

aplicação dos recursos alocados nos portfó-

lios previdenciais, em conformidade com as 

regras e procedimentos aprovados pelo 

Conselho Deliberativo sobre a composição 

das carteiras de investimentos e os limites 

de aplicação para os respectivos portfólios, 

cujas regras de operacionalização estão 

contidas na Política de Investimentos e po-

derão facultar aos Participantes Ativos a 

escolha daquele perfil no qual será investi-

do o saldo de sua Conta Individual. 

Inserção do conceito de Perfis de Investi-

mentos de forma a compatibilizar as disposi-

ções regulamentares ao perfil de investimen-

tos, porventura implantado, de acordo com 

os critérios a serem definidos pelo Conselho 

Deliberativo.  

 



 
 

 

 

 

........................................................................ ........................................................................  

Regime Geral de Previdência Social, ou, 

abreviadamente, RGPS: regime básico de 

previdência social administrado pelo Institu-

to Nacional do Seguro Social - INSS. 

 

Regime de Previdência Social, ou, abrevia-

damente, RPS: regime que engloba o Regi-

me Geral de Previdência Social – RGPS, ad-

ministrado pelo Instituto Nacional do Segu-

ro Social – INSS, ou os Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS. 

Necessária adequação textual de forma a 

comportar o Regime Geral de Previdência 

Social como também o Regime Próprio de 

Previdência Social no conceito de Regime de 

Previdência Social. 

 

........................................................................ ........................................................................  

Taxa de administração de participante ati-

vo: percentagem que aplicada mensalmente 

sobre o total das contribuições individuais e 

de contribuições facultativas de Participan-

tes Ativos, gera recursos destinados ao pa-

gamento das despesas administrativas rela-

tivas ao Plano CV I. 

Taxa de carregamento de participante ativo: 

percentagem que aplicada mensalmente so-

bre o total das contribuições individuais e de 

contribuições facultativas de Participantes 

Ativos, gera recursos destinados ao paga-

mento das despesas administrativas relativas 

ao Plano CV I. 

Conceituação de taxa de carregamento de 

participante ativo de forma a compatibilizar 

com a nomenclatura adotada na Resolução 

CGPC nº. 29/2009.  

 

 tempo de vinculação ou vinculação: tempo 

de efetiva contribuição ao Plano, salvo na 

hipótese de o participante suspender as su-

as contribuições de maneira voluntária e 

incondicional, utilizando-se, para tanto, de 

disposição constante no Regulamento. 

Conceituação de tempo de vinculação ou 

vinculação, a fim viabilizar uma interpreta-

ção mais adequada para as disposições do 

Regulamento. 


