
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
NOTA TÉCNICA Nº 30/2017/PREVIC

PROCESSO Nº 39301.1883
INTERESSADO: MÚTUOPREV - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, COORDENAÇÃO PARA ALTERAÇÕES

Documento SEI nº 0003188  

ENTIDADE: Mútuoprev – Entidade de Previdência Complementar

TIPO DE SOLICITAÇÃO: Alteração de Regulamento
NOME DO PLANO: Plano de Benefícios II
CNPB DO PLANO: 2010.0045-74
SITUAÇÃO DO PLANO: Ativo - Em Funcionamento (em alteração para “Ativo – em Extinção”)
MODALIDADE DO PLANO: Contribuição Definida
RISCO MUTUALISTA: Não

INSTITUIDOR ENVOLVIDO: Associação de Seguro Mútuo dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo – BANESMÚTUO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 109/2001, Resolução CGPC nº 08/2004, Resolução CGPC nº 06/2003, alterada pela Resolução 
CNPC nº 23/2015, Instrução Previc nº 33/2016.

DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:
1)Art. 2º, incisos III a XXIII: ajustar definições;
2)Art. 3º: definir participantes como quaisquer pessoas indicadas pelo participante;
3)Art. 4º: ajustar procedimento de inscrição;
4)Art. 4º, §5º: alterar penalidade por atraso na contribuição administrativa;
5)Art. 4º, §6º: alterar penalidade por atraso na contribuição básica;
6)Art. 5º, inciso III: incluir no rol de benefícios o pecúlio por morte;
7)Art. 7º, §1º e §4º: ajuste de redação no que se refere ao benefício de pensão;
8)Art. 8º: incluir benefício de pecúlio;
9)Art. 9º, caput e §1º: aumentar limite máximo do prazo de pagamento do benefício de pensão;
10)Art. 9º, §2º: reduzir limite mínimo do valor do saldo de conta para pagamento do benefício mínimo em parcela única;
11)Art. 11, incisos I e II: incluir limite máximo de óbitos a serem computados para o cálculo das contribuições de assistidos e ativos;
12) Entre outros ajustes.

CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO NO CADPREVIC:
ENTIDADE?                                                      SIM             x   NÃO
PLANO DE BENEFÍCIOS?                         x  SIM                  NÃO
PATROCINADOR/INSTITUIDOR?          x  SIM                  NÃO

EM EXIGÊNCIA 
DOCUMENTAL:
1)As alterações ao regulamento proposto não estão negritadas. Encaminhar novo texto consolidado, com as alterações propostas em negrito, conforme 
disposto no inciso I do art. 9º da Portaria MF/PREVIC/DITEC nº 527, de 08.11.2016.
CADASTRAL: Não há.
MATERIAL:
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1)Art. 15, § 2º - rever dispositivo de forma a ajustar remissão referente ao art. 7º. Há duas menções ao art. 7º, a segunda está correta, contudo, s.m.j., a 
primeira menção deveria ser ao art. 6º, pois este trata do benefício de aposentadoria. Essa alteração de remissão foi incluída no último movimento do 
CADPREVIC, o movimento com data 14/09/2015 tinha em seu texto regulamentar consolidado a remissão ao art. 6º. Exigência mantida. Além disso, 
adequar o referido dispositivo ao art. 5º da Resolução CGPC nº 6/2003, que permite a opção pelo BPD aos participantes que não tenham preenchido os 
requisitos de elegibilidade ao benefício pleno;
2)Art. 16, caput e parágrafos – rever a redação. Embora a entidade tenha inserido os dispositivos da Instrução Conjunta Previc/Susep nº 1/2014, os 
mesmos são válidos para portabilidade entre entidades abertas para fechadas e vice-versa. Lembrando que a portabilidade pode se efetuar também entre 
entidades fechadas, esta regulada pela Instrução Previc nº 5/2003. Assim, levando em conta que as instruções podem ser alteradas, o que ensejaria novo 
pedido de alteração regulamentar, sugere-se, no caso, não explicitar a instrução, mas remeter as questões operacionais e referentes a prazos à legislação 
aplicável;
3) Art. 17 – rever o prazo de carência de 24 para 36 meses;
4)Art. 17, § 2º - deixar claro na redação que o resgate das parcelas vertidas por pessoas jurídicas somente se dará mediante o desligamento do participante 
junto ao plano de benefícios;
5)Art. 17, §§ 4º e 5º - rever redação. Faz-se mister que se complemente a redação dos parágrafos em comento no sentido de restar claro que o período de 
carência consignado no art. 23, caput, da Res. CGPC nº 06/2003, de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de inscrição do 
participante ao plano de benefícios, deve ser igualmente aplicado às hipóteses de resgate citadas nas alíneas “a” e “b” do § 4º e no § 5º suscitados em 
epígrafe.

OBSERVAÇÕES: 
1. Em atendimento ao princípio da transparência preceituado no artigo 7º da Lei Complementar nº 109/2001, a EFPC deverá divulgar aos participantes e 

assistidos o andamento do processo de alteração do regulamento, bem como as modificações ocorridas, pelos meios de comunicação usualmente 
utilizados;

2. Assegurar que todos os documentos requeridos pela Resolução CGPC nº 08/2004, Portaria MF/PREVIC/DITEC nº 527, de 08.11.2016, entre outros, 
para alteração de regulamento de plano de benefícios estejam devidamente assinados, conforme o caso, pelos conselheiros, dirigentes, representantes 
legais ou profissionais legalmente habilitados incluindo, neste caso, seus respectivos registros profissionais (CRC, IBA, OAB, entre outros), e sejam 
inseridos no movimento do CADPREVIC para a análise eletrônica final, ainda que já tenham sido transmitidos previamente.

3. Encaminhar a resposta devida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, que finaliza em 19.04.2017, bem como mencionar o nº do comando 
acima.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO COSTA SILVA JUNGSTEDT, Coordenador(a), em 11/01/2017, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES, Coordenador(a)-Geral para Alterações, em 11/01/2017, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0009432 e o código CRC 0C353FBD.

Referência: Processo nº 39301.1883 SEI nº 0009432
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