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Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

II – DAS DEFINIÇÕES CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES  

Inciso XII, Caput Art. 2º 

“Material Explicativo”: conforme definido no artigo 

87 deste Regulamento.  

Inciso XII, Caput Art. 2º 

“Material Explicativo”: conforme definido no 

artigo 87 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º e exclusão do atual artigo 77.  

Inciso XX, Caput Art. 2º 

“Salário-Real-de-Benefício”: conforme definido no 

§ 1º do artigo 12, deste Regulamento.  

Inciso XX, Caput Art. 2º 

“Salário-Real-de-Benefício”: conforme definido no 

§ 1º do artigo 14, deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º. 

III – DOS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO CAPÍTULO III – DOS MEMBROS DA 

INSTITUIÇÃO 

 

§1º, Art. 3º 

Considera-se Participante-assistido o Participante 

que estiver em gozo de qualquer Suplementação 

referida no inciso I do artigo 11 deste Regulamento. 

§1º, Art. 3º 

Considera-se Participante-assistido o Participante 

que estiver em gozo de qualquer Suplementação 

referida no inciso I do artigo 13 deste 

Regulamento. 

Ajustar a remissão, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º. 

 

IV - DA INSCRIÇÃO DOS MEMBROS CAPÍTULO IV - DA INSCRIÇÃO DOS 

MEMBROS 

 

 Art. 8º, caput 

A ocorrência de inscrição tardia de Beneficiário 

pelo Participante-assistido poderá ser efetuada, 

mediante atualização da ficha de inscrição em 

modelo a ser fornecido pela INSTITUIÇÃO, e 

desde que se responsabilize pelo custo adicional 

decorrente da inscrição do Beneficiário. 

Incluído. Estabelecer custo adicional decorrente da 

inscrição de Beneficiários pelo participante 

aposentado de forma a mitigar o risco decorrente 

de substituição ou inclusão desse dependente, o 

que afeta o cálculo da provisão matemática de 

benefícios concedidos sem a devida contrapartida 

financeira, permitindo manter o equilíbrio técnico 

do plano, que está em fechado e em regime de 

extinção.  

 Parágrafo único. Entende-se por inscrição 

tardia aquela que é solicitada pelo Participante-

assistido. 

Incluído. Definir o entendimento de inscrição 

tardia, para aplicar o novo caput do artigo 8º 

proposto.  

 Caput, art. 9º 

O custo adicional da inscrição de novo 

Beneficiário, previsto no artigo precedente, será 

determinado atuarialmente e poderá ser pago 

em parcela única ou em parcelas mensais, 

mediante contribuição adicional, cuja 

Incluído. Complementar o novo artigo 8º proposto, 

definindo o documento onde estarão previstos os 

critérios de mensuração do custo adicional.  



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

formulação será estabelecida em Nota Técnica 

Atuarial aprovada pelo Conselho Deliberativo. 

 Parágrafo único, art. 9º 

Para efeito exclusivo de concessão de benefício 

de prestação continuada previsto neste 

Regulamento, a inscrição de Beneficiário na 

forma estabelecida no § 2º do artigo 7º, será 

precedida do pagamento do custo adicional de 

que trata o caput deste artigo, avaliado no mês 

da entrada do requerimento de inscrição do 

Beneficiário. 

Incluído. Complementar as novas regras sobre o 

custo adicional, em relação à obrigatoriedade de 

haver a inscrição de beneficiários para recebimento 

de qualquer benefício pelo Plano, estabelecida no § 

2º do artigo 7º citado.  

 Inciso V, art. 10 

Optar pelo Resgate ou pela Portabilidade, nos 

termos deste Regulamento. 

Incluído novo inciso pertencente ao artigo 10 

proposto, para ajustar o texto do artigo à legislação 

vigente. Fundamento legal: art. 4º, III, Resolução 

CGPC nº 8/2004.  

A numeração do artigo para ajuste de remissão, em 

vista da inclusão dos novos artigos 8º e 9º. 

§ 3º, Art. 9º 

Ocorrendo o falecimento, detenção ou reclusão do 

Participante, sem que tenha sido feita a inscrição de 

Beneficiários que dele dependiam, a estes será lícito 

promovê-la, não lhe assistindo direito a pagamentos 

vencidos em datas anteriores à da inscrição. 

§ 3º, Art. 11 

Ocorrendo o falecimento, detenção ou reclusão do 

Participante, sem que tenha sido feita a inscrição 

de Beneficiários que dele dependiam, a estes será 

lícito promovê-la, nas condições previstas neste 

Regulamento, não lhe assistindo direito a 

pagamentos vencidos em datas anteriores à da 

inscrição.  

Alterado. Melhoria da redação.  

 

A numeração do artigo para ajuste de remissão, em 

vista da inclusão dos novos artigos 8º e 9º.  

V – DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CAPÍTULO V – DOS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

 

Alínea c, art. 11 

c) suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço; 

Alínea c, art. 13 

c) suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição; 

Ajustar terminologia do suplemento.  

A numeração do artigo para ajuste de remissão, em 

vista da inclusão dos novos artigos 8º e 9º. 

Caput, art. 12 

 O cálculo dos benefícios referidos nos incisos I e II 

do artigo 11 far-se-á com base no Salário-Real-de-

Benefício do Participante. 

Caput, art. 14 

O cálculo dos benefícios referidos nos incisos I e II 

do artigo 13 far-se-á com base no Salário-Real-de-

Benefício do Participante. 

Ajustar a remissão, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º. A numeração do artigo para 

ajuste de remissão, pelo mesmo motivo.  



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

VI - DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA CAPÍTULO VI - DOS BENEFÍCIOS DE 

APOSENTADORIA 

 

Seção I - Da Suplementação da Aposentadoria por 

Invalidez 

Seção I - Da Suplementação da Aposentadoria por 

Invalidez 

 

Caput, art. 14 

A suplementação da aposentadoria por invalidez 

consistirá numa renda mensal correspondente a 80% 

(oitenta por cento) do excesso do Salário-Real-de-

Benefício, referido no § 1º do artigo 12, sobre o 

valor da aposentadoria por invalidez concedida pela 

Previdência Social. 

Caput, art. 16 

A suplementação da aposentadoria por invalidez 

consistirá numa renda mensal correspondente a 

80% (oitenta por cento) do excesso do Salário-

Real-de-Benefício, referido no § 1º do artigo 14, 

sobre o valor da aposentadoria por invalidez 

concedida pela Previdência Social. 

Ajustar remissão, em função da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º.  

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  

Seção II - Da Suplementação da Aposentadoria por 

Idade 

Seção II - Da Suplementação da Aposentadoria por 

Idade 

 

Caput, art. 16 

A suplementação da aposentadoria por idade 

consistirá numa renda mensal vitalícia 

correspondente a 80% (oitenta por cento) do 

excesso do Salário-Real-de-Benefício, referido no § 

1º do artigo 12, sobre o valor da aposentadoria por 

idade concedida pela Previdência Social. 

Caput, art. 18 

A suplementação da aposentadoria por idade 

consistirá numa renda mensal vitalícia 

correspondente a 80% (oitenta por cento) do 

excesso do Salário-Real-de-Benefício, referido no 

§ 1º do artigo 14, sobre o valor da aposentadoria 

por idade concedida pela Previdência Social. 

Ajustar a remissão, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  

Parágrafo único, art. 16 

Quando a aposentadoria por idade for concedida 

após 30 (trinta) anos de vinculação ao regime de 

Previdência Social, a respectiva suplementação será 

acrescida do abono de aposentadoria definido e 

limitado na forma dos parágrafos do artigo 14. 

Parágrafo único, art. 18 

Quando a aposentadoria por idade for concedida 

após 30 (trinta) anos de vinculação ao regime de 

Previdência Social, a respectiva suplementação 

será acrescida do abono de aposentadoria definido 

e limitado na forma dos parágrafos do artigo 16. 

Ajustar a remissão, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º.  

 

 

Seção III - Da Suplementação da Aposentadoria por 

Tempo de Serviço 

Seção III - Da Suplementação da Aposentadoria 

por Tempo de Serviço/Contribuição 

Ajustar a terminologia do suplemento.  

Caput, art. 17 

A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço será concedida ao Participante que a 

requerer com pelo menos 58 (cinqüenta e oito) anos 

de idade, 35 (trinta e cinco) anos de vinculação ao 

regime de Previdência Social, 5 (cinco) anos de 

Caput, art. 19  

A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição será concedida ao 

Participante que a requerer com pelo menos 58 

(cinquenta e oito) anos de idade, 35 (trinta e cinco) 

anos de vinculação ao regime de Previdência 

Ajustar a terminologia do suplemento.  

 

A numeração do artigo foi alterada pela inclusão 

dos novos artigos 8º e 9º.  



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

Contribuição para este plano de benefícios e a 

manutenção ininterrupta de vinculação funcional à 

Patrocinadora durante os últimos 10 (dez) anos, e 

desde que dela se desligue e que lhe tenha sido 

concedida a aposentadoria por tempo de serviço 

pela Previdência Social. 

Social, 5 (cinco) anos de Contribuição para este 

plano de benefícios e a manutenção ininterrupta de 

vinculação funcional à Patrocinadora durante os 

últimos 10 (dez) anos, e desde que dela se desligue 

e que lhe tenha sido concedida a aposentadoria por 

tempo de serviço pela Previdência Social. 

Parágrafo único, art. 17 

A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço será paga a partir do primeiro mês em que 

ocorrerem as condições referidas neste artigo. 

Parágrafo único, art. 19 

A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição será paga a partir do primeiro 

mês em que ocorrerem as condições referidas neste 

artigo. 

Ajustar a terminologia do suplemento.  

Caput, art. 18 

A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço consistirá numa renda mensal vitalícia 

constituída das seguintes parcelas: 

Caput, art. 20 

A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição consistirá numa renda 

mensal vitalícia constituída das seguintes parcelas: 

Ajustar a terminologia do suplemento.  

 

O artigo foi renumerado pela inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º. 

Inciso I, art. 18 

80% (oitenta por cento) do excesso do Salário-Real-

de-Benefício, referido no § 1º do artigo 12, sobre o 

valor da aposentadoria por tempo de serviço que lhe 

seria concedida pela Previdência Social após 35 

(trinta e cinco) anos de vinculação ao respectivo 

regime; 

Inciso I, art. 20 

80% (oitenta por cento) do excesso do Salário-

Real-de-Benefício, referido no § 1º do artigo 14, 

sobre o valor da aposentadoria por tempo de 

serviço ou por tempo de contribuição que lhe 

seria concedida pela Previdência Social após 35 

(trinta e cinco) anos de vinculação ao respectivo 

regime; 

Ajustar remissão, em vista da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º e, ainda, da terminologia do 

provento básico no órgão social.  

 

Inciso II, art. 18 

abono de aposentadoria definido e limitado na 

forma dos parágrafos do artigo 14. 

Inciso II, art. 20 

abono de aposentadoria definido e limitado na 

forma dos parágrafos do artigo 16. 

Ajustar remissão, em vista da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º. 

Seção IV - Da Suplementação da Aposentadoria 

Especial 

Seção IV - Da Suplementação da Aposentadoria 

Especial 

 

Caput, art. 20 

A suplementação da aposentadoria especial 

consistirá numa renda mensal vitalícia 

correspondente a 80% (oitenta por cento) do 

excesso do Salário-Real-de-Benefício sobre o valor 

da aposentadoria especial concedida pela 

Caput, art. 22 

A suplementação da aposentadoria especial 

consistirá numa renda mensal vitalícia 

correspondente a 80% (oitenta por cento) do 

excesso do Salário-Real-de-Benefício sobre o valor 

da aposentadoria especial concedida pela 

Ajustar remissão, em função da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

Previdência Social, acrescida do abono de 

aposentadoria definido e limitado na forma dos 

parágrafos do artigo 14. 

Previdência Social, acrescida do abono de 

aposentadoria definido e limitado na forma dos 

parágrafos do artigo 16. 

IX - DA SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO CAPÍTULO IX - DA SUPLEMENTAÇÃO DA 

PENSÃO 

 

Caput, art. 27 

A parcela da suplementação de pensão será extinta 

pela ocorrência de qualquer evento que motivaria o 

cancelamento da inscrição do Beneficiário como 

dependente do Participante se este estivesse vivo, 

nos termos do artigo 10. 

Caput, art. 29  

A parcela da suplementação de pensão será extinta 

pela ocorrência de qualquer evento que motivaria o 

cancelamento da inscrição do Beneficiário como 

dependente do Participante se este estivesse vivo, 

nos termos do artigo 12. 

Ajustar remissão, em função da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  

Caput, art. 28 

Toda vez que se extinguir uma parcela de 

suplementação, serão realizados novo cálculo e 

novo rateio do Benefício, na forma dos artigos 25 e 

26, considerados, porém, apenas os Beneficiários 

remanescentes e sem prejuízo dos reajustes 

concedidos nos termos do artigo 74. 

Caput, art. 30 

Toda vez que se extinguir uma parcela de 

suplementação, serão realizados novo cálculo e 

novo rateio do Benefício, na forma dos artigos 27 e 

28, considerados, porém, apenas os Beneficiários 

remanescentes e sem prejuízo dos reajustes 

concedidos nos termos do artigo 75. 

Ajustar remissões, em função da inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º e pela exclusão do atual artigo 

77.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pela inclusão 

dos novos artigos 8º e 9º.  

X - DA SUPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-

RECLUSÃO 

CAPÍTULO X - DA SUPLEMENTAÇÃO DO 

AUXÍLIO-RECLUSÃO 

 

§ 3º, Art. 29 

A suplementação do auxílio-reclusão consistirá uma 

renda mensal, calculada nos termos dos artigos 25 e 

26, aplicando-se a ela, no que couber, o disposto no 

Capítulo IX deste Regulamento. 

§ 3º, Art. 31 

A suplementação do auxílio-reclusão consistirá 

uma renda mensal, calculada nos termos dos 

artigos 27 e 28, aplicando-se a ela, no que couber, 

o disposto no Capítulo IX deste Regulamento. 

Ajustar remissão, em vista da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  

XII – DO CUSTEIO DO PLANO CAPÍTULO XII – DO CUSTEIO DO PLANO  

 Inciso VIII, art. 34 

Contribuição correspondente ao custo adicional 

decorrente da inscrição tardia de Beneficiário, 

na forma deste Regulamento. 

Incluído novo inciso VIII no artigo 34 proposto, 

para ajustar seu conteúdo às fontes de receita do 

Plano, em vista do custo adicional da inscrição de 

Beneficiário estabelecido nos novos artigos 8º e 9º. 

Fundamento legal: art. 4º Resolução CGPC nº 

8/2004.  

A numeração do artigo foi alterada, pela inclusão 

dos novos artigos 8º e 9º.  



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

Caput, art. 34 

As contribuições referidas no inciso I do artigo 32 

serão descontadas ex-officio nas folhas de 

pagamento das Patrocinadoras e recolhidas à 

INSTITUIÇÃO com destinação a este plano de 

benefícios, juntamente com as Contribuições 

referidas nos incisos III e IV do mesmo artigo até o 

5º dia útil do mês seguinte aquele a que 

corresponderem. 

Caput, art. 36 

 As contribuições referidas no inciso I do artigo 34 

serão descontadas ex-officio nas folhas de 

pagamento das Patrocinadoras e recolhidas à 

INSTITUIÇÃO com destinação a este plano de 

benefícios, juntamente com as Contribuições 

referidas nos incisos III e IV do mesmo artigo até o 

5º dia útil do mês seguinte aquele a que 

corresponderem. 

Ajustar remissão, em vista da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º.  

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  

Caput, art. 35 

Em caso de inobservância, por parte das 

Patrocinadoras, do prazo estabelecido no artigo 34, 

pagarão elas à INSTITUIÇÃO, os juros de um trinta 

avos por cento por dia de atraso nos recolhimentos 

devidos, acrescidos da taxa de manutenção. 

Caput, art. 37  

Em caso de inobservância, por parte das 

Patrocinadoras, do prazo estabelecido no artigo 36, 

pagarão elas à INSTITUIÇÃO, os juros de um 

trinta avos por cento por dia de atraso nos 

recolhimentos devidos, acrescidos da taxa de 

manutenção. 

Ajustar remissão, em vista da inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º.  

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.  

Caput, art. 36 

As Contribuições referidas no inciso II do artigo 32 

serão diretamente recolhidas a este plano de 

benefícios pelo Participante-assistido no ato do 

pagamento da suplementação que lhe estiver sendo 

paga nos termos das letras “a” a “f” do inciso I do 

artigo 11. 

Caput, art. 38 

As Contribuições referidas no inciso II do artigo 34 

serão diretamente recolhidas a este plano de 

benefícios pelo Participante-assistido no ato do 

pagamento da suplementação que lhe estiver sendo 

paga nos termos das letras “a” a “f” do inciso I do 

artigo 13. 

Ajustar remissões, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º.  

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo.   

 Parágrafo único, art. 38 

A contribuição adicional decorrente da 

inscrição de Beneficiário, na forma do artigo 8º, 

deverá ser recolhida pelo Participante-assistido 

à INSTITUIÇÃO no prazo previsto no artigo 

36, sujeita à penalidade estabelecida neste 

Capítulo, em caso de atraso no recolhimento.  

Incluído. Complementar o artigo 38 proposto 

quanto ao prazo de recolhimento do custo 

adicional, ajustando o texto regulamentar ao 

conteúdo mínimo previsto em lei.  

Fundamento legal: art. 4º, IX, Resolução CGPC nº 

8/04.  

 

Caput, art. 37 

No caso de não serem descontadas do salário do 

Participante-ativo a Contribuição a favor deste 

plano de benefícios, ficará o interessado obrigado a 

Caput, art. 39 

No caso de não serem descontadas do salário do 

Participante-ativo as contribuições previstas no 

artigo 34, de sua obrigação, em favor deste plano 

Melhoria da redação do artigo, com ajuste de 

remissões pela inclusão dos novos artigos 8º e 9º.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

recolhê-las diretamente à Instituição com destinação 

a este plano de benefícios, no prazo estabelecido no 

artigo 34. 

de benefícios, ficará o interessado obrigado a 

recolhê-las diretamente à INSTITUIÇÃO com 

destinação a este plano de benefícios, no prazo 

estabelecido no artigo 36. 

motivo. 

Caput, art. 38 

A obrigação de recolhimento direto de que trata o 

artigo 37 caberá também ao Participante-ativo que 

obtiver a manutenção do Salário-de-Participação 

nos termos do artigo 63 deste regulamento. 

Caput, art. 40 

A obrigação de recolhimento direto de que trata o 

artigo 39 caberá também ao Participante-ativo que 

obtiver a manutenção do Salário-de-Participação 

nos termos do artigo 64 deste regulamento. 

Ajuste de remissões pela inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º e pela exclusão do atual artigo 77.  

A numeração do artigo foi alterada, pelo mesmo 

motivo. 

Parágrafo único, Art. 39 

O atraso por 3 (três) meses consecutivos no 

pagamento de contribuições, referidas no artigo 38, 

importará o cancelamento da  manutenção do 

Salário-de-Participação do interessado, se, após 

notificado, não liquidar o débito em 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único, art. 41 

O atraso por 3 (três) meses consecutivos no 

pagamento de contribuições, referidas no artigo 40, 

importará o cancelamento da  manutenção do 

Salário-de-Participação do interessado, se, após 

notificado, não liquidar o débito em 30 (trinta) 

dias. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º.  

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

Art. 40, caput e parágrafo único. 

  

A taxa de juro utilizada na avaliação atuarial deste 

Plano é de 6% (seis por cento) ao ano. 

 

Parágrafo único: A taxa de juro poderá ser alterada a 

qualquer tempo mediante recomendação do Atuário e 

aprovação das Patrocinadoras e do Conselho 

Deliberativo da Instituição, observadas as normas 

regulamentares, estatutárias e legais vigentes. 

 Atual artigo 40 excluído, caput e § único, para 

atendimento ao item 1 - Exigências Materiais, da 

Nota Nº 209/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 

29.08.2014, em vista de a regra nela prevista ser 

regulada por lei. Fundamento legal: Resolução 

CGPC nº 18/2006 e Resolução CNPC nº 9/2012. 

 

Salienta-se que, na versão proposta inicialmente, o 

artigo 40 foi renumerado para 42, tendo sido esta a 

referência numérica constante da Nota Nº 209. 

XIII - DOS INSTITUTOS CAPÍTULO XIII - DOS INSTITUTOS  

SEÇÃO I - Benefício Proporcional Diferido SEÇÃO I - Benefício Proporcional Diferido  

§ 1º, art. 41 

Não poderá optar pelo Benefício Proporcional 

Diferido o Participante ao qual já tenha sido 

concedida a Suplementação de Aposentadoria por 

Tempo de Serviço Antecipada. 

§ 1º, art. 42 

Não poderá optar pelo Benefício Proporcional 

Diferido o Participante ao qual já tenha sido 

concedida a Suplementação de Aposentadoria por 

Tempo de Serviço/Contribuição na forma 

antecipada. 

Ajuste da terminologia do suplemento.  

 

A numeração do artigo foi alterada, pela inclusão 

dos novos artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão 

do artigo 40 (na versão anteriormente proposta, 

numerado como 42) 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

§ 2º , art. 41 

O Participante que tiver optado pelo Autopatrocínio 

previsto na alínea “a” do artigo 63 poderá, a 

qualquer momento, e antes de adquirir o direito ao 

recebimento do Benefício de Aposentadoria Normal 

ou Antecipada, desistir daquela condição e optar 

pelo Benefício Proporcional Diferido, desde que 

satisfeitas às condições previstas nas alíneas “a”, 

“b” e “c” deste artigo. 

§ 2º, art. 42 

O Participante que tiver optado pelo 

Autopatrocínio previsto na alínea “a” do artigo 64 

poderá, a qualquer momento, e antes de adquirir o 

direito ao recebimento do Benefício de 

Aposentadoria Normal ou Antecipada, desistir 

daquela condição e optar pelo Benefício 

Proporcional Diferido, desde que satisfeitas às 

condições previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” deste 

artigo. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  

§ 3º, art. 41 

O Participante receberá este Instituto a partir da data 

em que preencher os requisitos estabelecidos no 

artigo 17 deste Regulamento, se sujeito ao regime 

de aposentadoria por tempo de serviço, ou o artigo 

19 deste Regulamento, se sujeito ao regime de 

aposentadoria especial. 

§ 3º, art. 42 

O Participante receberá a suplementação 

decorrente da opção pelo Instituto previsto nesta 

Seção a partir da data em que preencher os 

requisitos estabelecidos no artigo 17, se sujeito ao 

regime de aposentadoria por idade, no artigo 19, 

se sujeito ao regime de aposentadoria por tempo de 

contribuição, ou no artigo 21, se sujeito ao regime 

de aposentadoria especial. 

Ajustar o texto do § em relação aos tipos dos 

benefícios plenos devidos ao optante pelo BPD. 

Fundamento legal: art. 4º, IV, Resolução CGPC nº 

8/04. Melhoria da redação para deixar o texto mais 

claro, separando o Instituto da renda dele 

decorrente. Ajuste de remissões, pela inclusão dos 

novos artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão do 

atual artigo 40.  

Caput, art. 42 

O valor do Benefício Proporcional Diferido será 

atuarialmente equivalente à totalidade da Reserva 

Matemática referente ao Benefício pleno, nas 

condições previstas nos artigos 15, 17 e 19 deste 

regulamento, respectivamente para aposentadorias 

por idade, por tempo de serviço e para 

aposentadoria especial, constituída até a data de 

opção pelo Benefício Proporcional Diferido, 

observado como mínimo o valor equivalente ao 

resgate. 

Caput, art. 43 

O valor da suplementação decorrente da opção 

pelo Benefício Proporcional Diferido será 

atuarialmente equivalente à totalidade da Reserva 

Matemática referente ao benefício pleno, nas 

condições previstas nos artigos 17, 19 e 21 deste 

Regulamento, respectivamente para aposentadorias 

por idade, por tempo de serviço/contribuição e 

para aposentadoria especial, constituída até a data 

de opção pelo Benefício Proporcional Diferido, 

observado como mínimo o valor equivalente ao 

Resgate. 

Ajuste de remissões pela inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão do atual 

artigo 40. Melhoria da redação para deixá-la mais 

clara, separando o Instituto da suplementação dele 

decorrente. Fundamento legal: art. 4º, IV, 

Resolução CGPC nº 8/04.  

 

A numeração do artigo foi igualmente revista, pela 

inclusão/exclusão de dispositivos precedentes. 

Parágrafo único, art. 42 

O Benefício Proporcional Diferido será revisto em 

sua origem, nos casos em que não se confirme, 

Parágrafo único, art. 43 

A suplementação prevista no caput será revista 

em sua origem, nos casos em que não se confirme, 

Melhoria da redação, separando o Instituto da 

suplementação dele decorrente. Fundamento legal: 

art. 4º, IV, Resolução CGPC nº 8/04. 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

através de carta de concessão da aposentadoria 

concedida pela Previdência Social, o tempo de 

serviço registrado no Gasius, e utilizado para o 

cálculo, quando de seu requerimento. 

através de carta de concessão da aposentadoria 

concedida pela Previdência Social, o tempo de 

serviço registrado na INSTITUIÇÃO, e utilizado 

para o cálculo, quando de seu requerimento. 

 

Ajuste de terminologia. 

Caput, art. 43 

O valor do Benefício Proporcional Diferido será 

calculado com base nos dados do Participante na 

data do Término do Vínculo Empregatício, ou na 

data da perda da condição de Participante para 

aquele enquadrado no disposto nos incisos II, III e 

IV do artigo 8º e elegível a este Instituto, ou na data 

do requerimento para aquele que tiver optado pelo 

disposto na alínea “a” do artigo 63 prevista neste 

Regulamento. 

Caput, art. 44 

O valor da suplementação decorrente do 

Benefício Proporcional Diferido será calculado 

com base nos dados do Participante na data do 

Término do Vínculo Empregatício, ou na data da 

perda da condição de Participante para aquele 

enquadrado no disposto nos incisos II, III e IV do 

artigo 10 e elegível a este Instituto, ou na data do 

requerimento para aquele que tiver optado pelo 

disposto na alínea “a” do artigo 64 prevista neste 

Regulamento. 

Melhoria da redação, separando o Instituto da 

suplementação dele decorrente. Fundamento legal: 

art. 4º, IV, Resolução CGPC nº 8/04.  

 

Ajuste de remissões pela inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão do atual 

artigo 40.  A numeração do artigo foi alterada pelo 

mesmo motivo. 

Caput, art. 44 

O Participante que optar pelo Benefício 

Proporcional Diferido poderá também optar pela 

cobertura dos benefícios de aposentadoria e pensão 

por morte durante o período de diferimento. Neste 

caso, estes benefícios devem ser custeados pelo 

próprio participante, mediante a aplicação de taxa 

de contribuição específica, determinada 

atuarialmente, sobre o valor do benefício diferido 

calculado. 

Caput, art. 45 

O Participante que optar pelo Benefício 

Proporcional Diferido poderá também optar pela 

cobertura dos benefícios de aposentadoria por 

invalidez e pensão por morte durante o período de 

diferimento e, neste caso, estes benefícios devem 

ser custeados pelo próprio Participante, mediante a 

aplicação de taxa de contribuição específica, 

determinada atuarialmente, sobre o valor do 

benefício diferido calculado. 

Ajustar o conteúdo aos benefícios devidos ao 

optante pelo BPD durante o período de 

diferimento. Fundamento legal: art. 4º, IV, 

Resolução CGPC nº 8/04.  

 

A numeração do artigo foi alterada pela inclusão 

dos novos artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão 

do atual artigo 40. 

Parágrafo único, art. 44 

Para os participantes que não optarem pelos 

benefícios de risco, será concedido o valor de 

resgate no caso de morte ou invalidez durante o 

período de diferimento, nas mesmas condições e 

valores previstos nos artigos 59 e 60. 

Parágrafo único, art. 45 

Para os participantes que não optarem pelos 

benefícios de risco, será concedido o valor de 

resgate no caso de morte ou invalidez durante o 

período de diferimento, nas mesmas condições e 

valores previstos nos artigos 60 e 61. 

Ajuste de remissões pela inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão do atual 

artigo 40. 

Caput, art. 45 

Na hipótese de o Participante desistir de receber o 

Benefício Proporcional Diferido, antes de preencher 

Caput, art. 46 

Na hipótese de o Participante desistir do Instituto 

do Benefício Proporcional Diferido antes de 

Melhoria da redação. Ajuste de remissões pela 

inclusão dos novos artigos 8º e 9º, bem como pela 

exclusão do atual artigo 40. A numeração do artigo 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

as condições previstas nas alíneas “a”, ”b” e “c” do 

artigo 41 será assegurado o direito à opção pela 

Portabilidade ou pelo Resgate, desde que 

formalizada por escrito, sua desistência da opção ao 

Benefício Proporcional Diferido. 

preencher as condições previstas nas alíneas “a”, 

”b” e “c” do artigo 42, será assegurado o direito à 

opção pela Portabilidade ou pelo Resgate, desde 

que formalizada por escrito, sua desistência da 

opção ao Instituto. 

foi alterada pelo mesmo motivo. 

Caput, art. 47 

A primeira prestação do Benefício Proporcional 

Diferido será devida a partir da data em que o 

Participante se tornar elegível ao benefício, na 

forma dos artigos 15, 17 e 19 deste regulamento, 

respectivamente para aposentadorias por idade, por 

tempo de serviço e para aposentadoria especial, 

caso mantivesse a sua inscrição no plano de 

benefícios na condição anterior à opção por este 

Instituto. 

Caput, art. 48 

A primeira prestação da suplementação 

decorrente do Benefício Proporcional Diferido 

será devida a partir da data em que o Participante 

se tornar elegível ao benefício, na forma dos 

artigos 17, 19 e 21 deste Regulamento, 

respectivamente para aposentadorias por idade, por 

tempo de serviço/contribuição e para 

aposentadoria especial, caso mantivesse a sua 

inscrição no plano de benefícios na condição 

anterior à opção por este Instituto. 

Melhoria da redação, para separar o Instituto da 

renda dele decorrente. Ajuste de remissões pela 

inclusão dos novos artigos 8º e 9º, bem como pela 

exclusão do atual artigo 40.  

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

 

Caput, art. 48 

O valor do Benefício Proporcional Diferido será 

atualizado conforme disposto no artigo 74 deste 

Regulamento. 

Caput, art. 49 

O valor da suplementação decorrente do 

Benefício Proporcional Diferido será atualizado 

conforme disposto no artigo 75 deste Regulamento. 

Melhoria da redação, para separar o Instituto da 

renda dele decorrente. Ajuste de remissão pela 

inclusão dos novos artigos 8º e 9º, bem como pela 

exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

SEÇÃO II - PORTABILIDADE Seção II - Portabilidade  

Caput, art. 51 

Por ser um plano em extinção, não será permitido 

neste Plano de Benefícios, a recepção de recursos 

portados de outro Plano de Previdência 

Complementar. 

Caput, art. 52 

Por ser um plano em extinção desde 25 de agosto 

de 2004, não será permitido neste Plano de 

Benefícios Supletivo, a recepção de recursos 

portados de outro Plano de Previdência 

Complementar. 

Introduzir data referencial de fechamento do plano, 

clarificando o conteúdo regulamentar. Ajuste de 

terminologia. A numeração do artigo foi alterada 

pela inclusão dos novos artigos 8º e 9º, bem como 

pela exclusão do atual artigo 40. 

 Parágrafo único, art. 52 

Até a data prevista no caput, não houve recursos 

portados a este Plano de Benefícios Supletivo.  

Incluído. Complementar o artigo 53 proposto, 

deixando o texto regulamentar mais claro quanto à 

inexistência de recursos terem sido portados ao 

Plano até a data de sua entrada em regime de 

extinção. 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

Caput, art. 54 

A Data do Cálculo do valor a ser portado 

corresponderá à data do Término do Vínculo 

Empregatício, ou a data da perda da condição de 

Participante para aquele enquadrado no disposto nos 

incisos II, III e IV do artigo 8º, ou na data do 

requerimento para aquele que tiver optado pelo 

disposto na alínea “a” do artigo 63, ou pela 

desistência do Benefício Proporcional Diferido 

prevista no artigo 45 deste Regulamento. 

Caput, art. 55 

A Data do Cálculo do valor a ser portado 

corresponderá à data do Término do Vínculo 

Empregatício, ou a data da perda da condição de 

Participante para aquele enquadrado no disposto 

nos incisos II, III e IV do artigo 10, ou na data do 

requerimento para aquele que tiver optado pelo 

disposto na alínea “a” do artigo 64, ou pela 

desistência do Benefício Proporcional Diferido 

prevista no artigo 46 deste Regulamento. 

Ajuste de remissões, pela inclusão dos novos 

artigos 8º e 9º, bem como pela exclusão do atual 

artigo 40. A numeração do artigo foi alterada pelo 

mesmo motivo.  

SUBSEÇÃO I - Do Termo De Portabilidade Subseção I - Do Termo De Portabilidade  

Caput, art. 55 

Na hipótese de o Participante optar pela 

Portabilidade, o GASIUS, que administra o Plano 

de Benefícios Originário, elaborará o Termo de 

Portabilidade e o encaminhará à entidade que 

administra o Plano de Benefícios Receptor, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da 

data do protocolo do Termo de Opção, conforme 

disposto no artigo 69 deste Regulamento. 

Caput, art. 56 

Na hipótese de o Participante optar pela 

Portabilidade, o GASIUS, que administra o Plano 

de Benefícios Originário, elaborará o Termo de 

Portabilidade e o encaminhará à entidade que 

administra o Plano de Benefícios Receptor, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da 

data do protocolo do Termo de Opção, conforme 

disposto no artigo 70 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

 

Caput, art. 57 

Na hipótese de opção pela Portabilidade, o 

Participante deverá prestar, por ocasião do 

protocolo do Termo de Opção, as informações dos 

incisos IV, V e VIII do artigo 56 deste 

Regulamento. 

Caput, art. 58 

Na hipótese de opção pela Portabilidade, o 

Participante deverá prestar, por ocasião do 

protocolo do Termo de Opção, as informações dos 

incisos IV, V e VIII do artigo 57 deste 

Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

 

SEÇÃO III - Resgate Seção III - Resgate  

Caput, art. 59 

Será elegível a este Instituto o Participante que for 

desligado da Patrocinadora e na data do Término do 

Vínculo Empregatício não esteja em gozo de 

benefício por este Plano e não opte pelo 

Autopatrocínio ou pela Portabilidade ou pelo 

Benefício Proporcional Diferido, ressalvado o 

Caput, art. 60 

Será elegível a este Instituto o Participante que for 

desligado da Patrocinadora e na data do Término 

do Vínculo Empregatício não esteja em gozo de 

benefício por este Plano e não opte pelo 

Autopatrocínio ou pela Portabilidade ou pelo 

Benefício Proporcional Diferido, ressalvado o 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

disposto no artigo 45 deste Regulamento. disposto no artigo 46 deste Regulamento. 

§ 1º, art. 59 

O Resgate também será devido ao Participante que 

tendo optado ou não pelo Autopatrocínio for 

desligado do Plano por força do disposto nos incisos 

II, III e IV do artigo 8º deste Regulamento. 

§ 1º, art. 60 

O Resgate também será devido ao Participante que 

tendo optado ou não pelo Autopatrocínio for 

desligado do Plano por força do disposto nos 

incisos II, III e IV do artigo 10 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º.  

Caput, art. 60 

O valor a ser recebido pelo Participante, a título de 

Resgate, equivalerá à soma das importâncias por 

esse recolhidas a este plano de benefícios, a título 

de Jóia e de contribuições mensais, inclusive 

aquelas vertidas pelo Participante em substituição à 

Patrocinadora, nos casos dispostos no artigo 63 e 

será pago de uma única vez ou, mediante opção do 

Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e 

consecutivas, as quais serão atualizadas 

monetariamente entre as datas dos respectivos 

recolhimentos e a data dos efetivos pagamentos. 

Caput, art. 61 

O valor a ser recebido pelo Participante, a título de 

Resgate, equivalerá à soma das importâncias por 

esse recolhidas a este plano de benefícios, a título 

de joia e de contribuições mensais, inclusive 

aquelas vertidas pelo Participante em substituição à 

Patrocinadora, nos casos dispostos no artigo 64 e 

será pago de uma única vez ou, mediante opção do 

Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e 

consecutivas, as quais serão atualizadas 

monetariamente entre as datas dos respectivos 

recolhimentos e a data dos efetivos pagamentos. 

pela inclusão dos novos artigos 8º e 9º, bem como 

pela exclusão do atual artigo 40. A numeração do 

artigo foi alterada pelo mesmo motivo. 

 

 

 

§ 1º, Art. 60 

 

§ 1º. Na avaliação da correção monetária referida 

no “caput” deverão ser utilizados: 

I - para os meses anteriores a fevereiro de 1989 os 

índices de variação mensal do valor nominal 

das OTN’s; 

II - para fevereiro de 1989, a variação do INPC no 

mês precedente; 

III - para os meses de março de 1989 até fevereiro 

de 1991, os índices de variação mensal do 

BTN; 

IV - para os meses de março de 1991 até a data da 

aprovação deste regulamento, os índices de 

variação mensal da TR; 

§ 1º, Art. 61 

 

§ 1º. Na avaliação da correção monetária referida 

no “caput” deverão ser utilizados: 

I - para os meses anteriores a fevereiro de 1989 os 

índices de variação mensal do valor nominal 

das OTN’s; 

II - para fevereiro de 1989, a variação do INPC no 

mês precedente; 

III - para os meses de março de 1989 até fevereiro 

de 1991, os índices de variação mensal do 

BTN; 

IV - para os meses de março de 1991 até 

04.10.2007, os índices de variação mensal da 

TR; 

Atual artigo 60, renumerado para 61 na proposta de 

texto, cujos incisos IV e V do § 1º são objeto de 

modificação, para atendimento ao item 2 - 

Exigências Materiais, da Nota Nº 

209/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 29.08.2014, 

visando fixar a data a partir da qual o INPC tem 

sido adotado como indexador de atualização das 

contribuições. A data corresponde à de publicação 

da Portaria nº 1.674/2007, que aprovou o 

Regulamento vigente.  

 

 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

V - a partir do mês subsequente ao da aprovação 

deste regulamento, a variação mensal do INPC. 

V - a partir de 05.10.2007, a variação mensal do 

INPC. 

§ 4º, Art. 60 

O parcelamento a que se refere o artigo 60 não 

caracteriza Benefício de prestação continuada para 

efeito do disposto no inciso I do artigo 4º deste 

Regulamento. 

§ 4º, Art. 61 

O parcelamento a que se refere o artigo 61 não 

caracteriza benefício de prestação continuada para 

efeito do disposto no inciso I do artigo 4º deste 

Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  

Caput, art. 61 

O Resgate será calculado com base nos dados do 

Participante na data do Término do Vínculo 

Empregatício ou na data da perda de condição de 

Participante para aquele enquadrado no disposto nos 

incisos II, III e IV do artigo 8º, ou na data do 

requerimento para aquele que tiver optado pelo 

disposto na alínea “a” do artigo 63, ou pela 

desistência do Benefício Proporcional Diferido 

prevista no artigo 45 deste Regulamento. 

Caput, art. 62 

O Resgate será calculado com base nos dados do 

Participante na data do Término do Vínculo 

Empregatício ou na data da perda de condição de 

Participante para aquele enquadrado no disposto 

nos incisos II, III e IV do artigo 10, ou na data do 

requerimento para aquele que tiver optado pelo 

disposto na alínea “a” do artigo 64, ou pela 

desistência do Benefício Proporcional Diferido 

prevista no artigo 46 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

SEÇÃO IV - Autopatrocínio Seção IV - Autopatrocínio  

Caput, art. 64 

A opção de continuar no Plano nos termos da alínea 

“a” do artigo 63 deverá seguir os procedimentos 

operacionais contidos na seção V deste Capítulo. 

Caput, art. 65 

A opção de continuar no Plano nos termos da 

alínea “a” do artigo 64 deverá seguir os 

procedimentos operacionais contidos na seção V 

deste Capítulo. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

Caput, art. 65 

A opção de continuar no Plano nos termos das 

alíneas “b” e “c” do artigo 63 deste Regulamento 

deverá ser feita por escrito e entregue ao GASIUS, 

dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

ocorrência. 

Caput, art. 66 

A opção de continuar no Plano nos termos das 

alíneas “b” e “c” do artigo 64 deste Regulamento 

deverá ser feita por escrito e entregue ao GASIUS, 

dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

ocorrência. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

 

SEÇÃO V - Disposições Comuns Aos Institutos 

SUBSEÇÃO II - Do Extrato 

Seção V - Disposições Comuns Aos Institutos 

Subseção II - Do Extrato 

 

Inciso II, art. 67 

As condições de cobertura dos riscos de invalidez e 

Inciso II, art. 68 

As condições de cobertura dos riscos de invalidez e 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 



Texto Vigente Texto Proposto Justificativas 
 

morte, durante a fase de diferimento, bem como o 

respectivo custeio, caso exista, do Participante que 

tenha optado pelo Benefício Proporcional Diferido, 

conforme artigo 44 deste Regulamento; 

morte, durante a fase de diferimento, bem como o 

respectivo custeio, caso exista, do Participante que 

tenha optado pelo Benefício Proporcional Diferido, 

conforme artigo 45 deste Regulamento; 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

 

Inciso III, Art. 67 

Indicação do critério para o custeio das despesas 

administrativas pelo Participante que tenha optado 

pelo Benefício Proporcional Diferido, conforme 

artigo 46 deste Regulamento; 

Inciso III, Art. 68 

Indicação do critério para o custeio das despesas 

administrativas pelo Participante que tenha optado 

pelo Benefício Proporcional Diferido, conforme 

artigo 47 deste Regulamento; 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

Inciso IV, Art. 67 

Data de Cálculo do Benefício decorrente da opção 

pelo Benefício Proporcional Diferido e indicação do 

critério de sua atualização, conforme artigos 43 e 48 

deste Regulamento; 

Inciso IV, Art. 68 

Data de Cálculo do Benefício decorrente da opção 

pelo Benefício Proporcional Diferido e indicação 

do critério de sua atualização, conforme artigos 44 

e 49 deste Regulamento; 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  

Inciso V, Art. 67 

Indicação dos requisitos ao Benefício decorrente da 

opção pelo Benefício Proporcional Diferido, 

conforme artigo 41 deste Regulamento; 

Inciso V, Art. 68 

Indicação dos requisitos ao Benefício decorrente da 

opção pelo Benefício Proporcional Diferido, 

conforme artigo 42 deste Regulamento; 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

§ 2º, Art. 67 

Em relação à Portabilidade: 

I valor correspondente ao direito acumulado no 

Plano de Benefícios Originário, conforme artigo 54 

deste Regulamento; 

II data de Cálculo do direito acumulado, conforme 

artigo 54 deste Regulamento; 

III indicação do critério que será utilizado para 

atualização do valor calculado na Data de Cálculo 

até a data da efetiva transferência, conforme 

parágrafo 3º do artigo 53 deste Regulamento. 

§ 2º, Art. 68 

Em relação à Portabilidade: 

I valor correspondente ao direito acumulado no 

Plano de Benefícios Originário, conforme artigo 55 

deste Regulamento; 

II data de Cálculo do direito acumulado, 

conforme artigo 55 deste Regulamento; 

III indicação do critério que será utilizado para 

atualização do valor calculado na Data de Cálculo 

até a data da efetiva transferência, conforme 

parágrafo 3º do artigo 54 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  

§ 3º, Art. 67 

Em relação ao Resgate: 

I valor do Resgate, conforme artigo 60 deste 

Regulamento, com observação quanto à incidência 

de tributação, de acordo com a legislação vigente; 

§ 3º, Art. 68 

Em relação ao Resgate: 

I valor do Resgate, conforme artigo 61 deste 

Regulamento, com observação quanto à incidência 

de tributação, de acordo com a legislação vigente; 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 
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II Data de Cálculo do valor do Resgate, conforme 

artigo 61 deste Regulamento; 

III indicação do critério utilizado para atualização 

do valor do Resgate entre a Data de Cálculo e o 

efetivo pagamento, conforme artigo 62 deste 

Regulamento. 

II Data de Cálculo do valor do Resgate, conforme 

artigo 62 deste Regulamento; 

III indicação do critério utilizado para atualização 

do valor do Resgate entre a Data de Cálculo e o 

efetivo pagamento, conforme artigo 63 deste 

Regulamento. 

§ 4º, Art. 67 

Em relação ao Autopatrocínio: 

I valor da remuneração para fins de contribuição 

no caso de opção pelo Autopatrocínio e critério para 

sua atualização, conforme § 1º do artigo 63 deste 

Regulamento; 

II valor inicial da Contribuição que, após opção 

pelo Autopatrocínio, passará a ser da 

responsabilidade do Participante; 

III indicação do custeio das despesas 

administrativas a cargo do Participante que tenha 

optado pelo Autopatrocínio, conforme alínea a do 

artigo 63 deste Regulamento. 

§ 4º, Art. 68 

Em relação ao Autopatrocínio: 

I valor da remuneração para fins de contribuição 

no caso de opção pelo Autopatrocínio e critério 

para sua atualização, conforme § 1º do artigo 64 

deste Regulamento; 

II valor inicial da Contribuição que, após opção 

pelo Autopatrocínio, passará a ser da 

responsabilidade do Participante; 

III indicação do custeio das despesas 

administrativas a cargo do Participante que tenha 

optado pelo Autopatrocínio, conforme alínea a do 

artigo 64 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

 § 5º, Art. 68 

Independente do disposto nos parágrafos deste 

artigo, o extrato fornecido pela INSTITUIÇÃO 

conterá todas as informações que porventura 

vierem a ser estabelecidas pelo órgão 

fiscalizador competente.  

Incluído novo §5º no artigo 68 proposto, para 

estabelecer que se o conteúdo do extrato, previsto 

em lei, for alterado pelo órgão fiscalizador, embora 

seu registro no texto regulamentar, o documento 

deverá contemplar todas as novas previsões. A 

inclusão deste § evita alterações futuras 

desnecessárias no regulamento, na ocorrência da 

situação prevista.  

SUBSEÇÃO III - DO TERMO DE OPÇÃO Subseção III - Do Termo De Opção  

Caput, art. 69 

O Participante deverá optar por um dos Institutos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento do extrato de que trata o artigo 67 deste 

Regulamento, mediante preenchimento do Termo 

de Opção, devidamente assinado e protocolado 

Caput, art. 70 

O Participante deverá optar por um dos Institutos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento do extrato de que trata o artigo 68 

deste Regulamento, mediante preenchimento do 

Termo de Opção, devidamente assinado e 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 
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junto ao GASIUS. protocolado junto ao GASIUS. 

Parágrafo único, art. 70 

Para o caso acima, o requerimento ao Benefício 

Proporcional Diferido somente poderá ser realizado 

após preenchimento das condições constantes no 

artigo 41 deste Regulamento. 

Parágrafo único, art. 71 

Para o caso acima, o requerimento ao Benefício 

Proporcional Diferido somente poderá ser 

realizado após preenchimento das condições 

constantes no artigo 42 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40. 

A numeração do artigo foi alterada pelo mesmo 

motivo. 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

 

Art. 77, caput e parágrafo único 

A INSTITUIÇÃO poderá assumir os encargos dos 

planos assistenciais diretamente executados pelas 

patrocinadoras em favor de seus empregados e 

respectivos beneficiários. 

 

Parágrafo único: O custeio dos planos assistenciais 

referidos neste artigo será proporcionado pelas 

patrocinadoras mediante convênios especialmente 

firmados para tal fim, em que sejam previstas a 

fixação e a atualização das receitas necessárias de 

acordo com avaliações atuariais. 

 Atual artigo 77 excluído, caput e § único, para 

atendimento ao item 3 - Exigências Materiais, da 

Nota Nº 209/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 

29.08.2014, em vista de a regra conflitar com o 

previsto em lei. Fundamento legal: art. 76, Lei 

Complementar nº 109/01. 

 

 

Parágrafo único, art. 79 

Ao Participante referido neste artigo que se encontre 

nas situações previstas no § 2º do artigo 13 e no 

parágrafo único do artigo 22, serão concedidas as 

suplementações de aposentadoria por invalidez ou 

de auxílio-doença independentemente da concessão 

dos Benefícios correspondentes da Previdência 

Social, desde que satisfeitas as demais condições 

estabelecidas pelos artigos supracitados. 

Parágrafo único, art. 79  

Ao Participante referido neste artigo que se 

encontre nas situações previstas no § 2º do artigo 

15 e no parágrafo único do artigo 24, serão 

concedidas as suplementações de aposentadoria 

por invalidez ou de auxílio-doença 

independentemente da concessão dos Benefícios 

correspondentes da Previdência Social, desde que 

satisfeitas as demais condições estabelecidas pelos 

artigos supracitados. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º.  

Caput, art. 80 

No caso dos Participantes que venham a requerer 

suplementação, em época diferente daquela em que 

foi concedido o Benefício pela Previdência Social 

Caput, art. 80 

No caso dos Participantes que venham a requerer 

suplementação, em época diferente daquela em que 

foi concedido o Benefício pela Previdência Social 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  
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ou dos que a qualquer momento, no curso dos 36 

(trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao do 

início do Benefício supletivo tenham mantido o 

Salário-de-Participação nos temos das alíneas “a” e 

“b” do artigo 63, a referência a quaisquer 

aposentadorias ou auxílio-doença da Previdência 

Social será entendida como se fossem tais 

Benefícios calculados de acordo com as condições 

estabelecidas no parágrafo único deste artigo. 

ou dos que a qualquer momento, no curso dos 36 

(trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao 

do início do Benefício supletivo tenham mantido o 

Salário-de-Participação nos temos das alíneas “a” e 

“b” do artigo 64, a referência a quaisquer 

aposentadorias ou auxílio-doença da Previdência 

Social será entendida como se fossem tais 

Benefícios calculados de acordo com as condições 

estabelecidas no parágrafo único deste artigo. 

Caput, art. 83 

Para efeito do disposto nos artigos 15, 17 e 19, não 

será considerado como interrupção de vínculo 

funcional o afastamento do empregado do quadro de 

pessoal da Patrocinadora por um período de tempo 

inferior a 60 (sessenta) dias. 

Caput, art. 83 

Para efeito do disposto nos artigos 17, 19 e 21, não 

será considerado como interrupção de vínculo 

funcional o afastamento do empregado do quadro 

de pessoal da Patrocinadora por um período de 

tempo inferior a 60 (sessenta) dias. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º.  

Parágrafo único, art. 84 

No cálculo do montante referido neste artigo serão 

aplicados os juros mensais de 1/2% (meio por 

cento) no regime de capitalização composta e 

correção monetária calculada na forma exposta nos 

incisos do parágrafo 1º do artigo 60 deste 

Regulamento. 

Parágrafo único, art. 84 

No cálculo do montante referido neste artigo serão 

aplicados os juros mensais de 1/2% (meio por 

cento) no regime de capitalização composta e 

correção monetária calculada na forma exposta nos 

incisos do parágrafo 1º do artigo 61 deste 

Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  

Caput, art. 85 

Sem prejuízo do disposto do artigo 84, nos casos em 

que o Participante-assistido não fizer jus ao abono 

de aposentadoria referido nos parágrafos do artigo 

14, o valor atribuído às suplementações de 

aposentadoria e auxílio-doença a que tenha direito 

não poderá ser inferior a 8% (oito por cento) do 

Salário-Real-de-Benefício definido do § 1º do artigo 

12 deste Regulamento. 

Caput, art. 85 

Sem prejuízo do disposto do artigo 84, nos casos 

em que o Participante-assistido não fizer jus ao 

abono de aposentadoria referido nos parágrafos do 

artigo 16, o valor atribuído às suplementações de 

aposentadoria e auxílio-doença a que tenha direito 

não poderá ser inferior a 8% (oito por cento) do 

Salário-Real-de-Benefício definido do § 1º do 

artigo 14 deste Regulamento. 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º, bem como pela exclusão do atual artigo 40.  

Caput, art. 86 

Observado o disposto no § 2º deste artigo, o 

Participante que se aposentar pela Previdência 

Caput, art. 86 

Observado o disposto no § 2º deste artigo, o 

Participante que se aposentar pela Previdência 

Ajuste de remissão, pela inclusão dos novos artigos 

8º e 9º. Ajuste de terminologia.  
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Social sem completar os requisitos para 

aposentadoria programada plena por tempo de 

serviço, referentes à idade e tempo de vinculação à 

Previdência Social, expressos nos artigos 17 e 19, a 

ela poderá fazer jus se recolher, a este plano de 

benefícios, o fundo de cobertura dos encargos 

adicionais decorrentes da antecipação, desde que 

comprove possuir, concomitantemente: 30 (trinta) 

anos de vinculação ao regime de Previdência Social, 

se do sexo masculino, e 25 (vinte e cinco) anos de 

vinculação ao regime de Previdência Social, se do 

sexo feminino; 50 (cinqüenta) anos completos para 

os casos de aposentadoria por tempo de serviço e de 

45 (quarenta e cinco) anos para os de aposentadoria 

especial. 

Social sem completar os requisitos para 

aposentadoria programada plena por tempo de 

serviço/contribuição, referentes à idade e tempo 

de vinculação à Previdência Social, expressos nos 

artigos 19 e 21, a ela poderá fazer jus se recolher, a 

este plano de benefícios, o fundo de cobertura dos 

encargos adicionais decorrentes da antecipação, 

desde que comprove possuir, concomitantemente: 

30 (trinta) anos de vinculação ao regime de 

Previdência Social, se do sexo masculino, e 25 

(vinte e cinco) anos de vinculação ao regime de 

Previdência Social, se do sexo feminino; 50 

(cinquenta) anos completos para os casos de 

aposentadoria por tempo de serviço/contribuição e 

de 45 (quarenta e cinco) anos para os de 

aposentadoria especial. 

 Caput, art. 90 

Os benefícios de prestação continuada previstos 

neste Regulamento serão pagos até o último dia 

útil de sua competência, bem como os de 

pagamento único, desde que recebida a 

documentação completa exigida pela 

INSTITUIÇÃO em tempo hábil operacional. 

Incluído. Ajustar o texto regulamentar ao conteúdo 

mínimo estabelecido na legislação previdencial 

vigente, para prever data de pagamento dos 

benefícios. Fundamento legal: art. 4º, VI, 

Resolução CGPC nº 8/2004.  

 

 

Caput, art. 91 

Este Regulamento entrará em vigor na data da sua 

aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador 

competente. 

Caput, art. 92 

Este Regulamento entrará em vigor após 

aprovação do órgão fiscalizador competente, 

mediante publicação de Portaria específica no 

Diário Oficial da União. 

Melhoria da redação, para registrar forma legal de 

entrada em vigor de regulamentos conforme 

exigido pelo órgão fiscalizador.  

Ajustar a terminologia do referido órgão. 

Fundamento legal: art. 33, LC n. 109/01 e Lei nº 

12.154/09.   

A numeração do artigo foi alterada pela inclusão 

dos novos artigos 8º, 9º e 90, bem como pela 

exclusão dos atuais artigos 40 e 77.  

 


