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Nota Técnica nº  01/2021/GEABE/Funpresp-Exe 

Brasília,    06 de janeiro de 2021. 

 

Assunto: Alteração Regulamentar dos Planos ExecPrev e LegisPrev  

Introdução 
 

1. A presente Nota Técnica visa responder às exigências apresentadas pela 
Superintendência de Previdência Complementar – PREVIC por meio da Nota Técnica nº 
1137/2020/PREVIC, referente ao processo nº 44011.004807/2020-10 de alteração do regulamento 
do Plano ExecPrev, e da Nota Técnica nº 1167/2020/PREVIC, referente ao processo nº 
44011.004806/2020-75 de alteração do regulamento do Plano LegisPrev, ambos administrados pela 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – 
Funpresp-Exe. 
 
Análise 
 

2. As exigências documentadas nas notas técnicas da PREVIC foram replicadas a seguir 
para melhor apresentação das respostas, sendo os mesmos apontamentos para ambos os planos. 

 

Exigência 1 

1. Regulamento: solicita-se o envio do texto consolidado do regulamento pretendido, com as 
alterações em destaque, mas sem os trechos excluídos na proposta enviada (que constam tachados 
no documento ora remetido); 

3. O texto consolidado dos regulamentos, conforme especificações de formatação 
descritas nessa exigência constam do ANEXO II desta nota técnica. 

4. Conforme encaminhamento da Diretoria Executiva, as exigências 2 e 3 cabem à 
Gerência de Planejamento e Governança – GEPOG, ficando esta GEABE à disposição para 
auxiliar no que se fizer necessário para o completo atendimento à PREVIC. 
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Exigência 4 

4. Art.18, VII, b: faz-se necessária a alteração da redação do dispositivo em comento, no sentido de 
retirar a menção à possibilidade de o participante assistido proceder à contratação de seguro de 
invalidez, uma vez que tanto a Resolução CNPC nº 17/2015 (em seu art. 2º, I), quanto a Instrução 
Previc nº 7/2018 (em seu art. 3º, I), preveem como possível a contratação de seguro específico a fim 
de dar cobertura de risco decorrente de "invalidez de participante" (grifo nosso), ao contrário do 
risco de morte, em que ambos os normativos citam, expressamente, a "morte de participante ou 
assistido" (grifo nosso);  

5. Em atendimento à exigência 4, propõe-se a alteração da redação proposta do Art.18, 
VII, ‘b’ e a criação da alínea ‘c’, conforme quadro a seguir: 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 18. 
VII 

b) da respectiva indenização do seguro por 
morte ou invalidez referente à Parcela Adicional 
de Risco – PAR paga pela sociedade seguradora 
contratada, em caso de morte ou invalidez do 
Participante Ativo Normal, do Participante 
Ativo Alternativo, do Autopatrocinado, do 
Vinculado e do Participante Assistido que tiver 
optado pelas referidas coberturas; e 

Art. 18. 
VII 

b) da respectiva indenização do seguro por 
morte referente à Parcela Adicional de Risco – 
PAR paga pela sociedade seguradora contratada, 
em caso de morte do Participante Ativo 
Normal, do Participante Ativo Alternativo, do 
Autopatrocinado, do Vinculado e do 
Participante Assistido que tiver optado pela 
referida cobertura;  

c) da respectiva indenização do seguro por 
invalidez referente à Parcela Adicional de Risco 
– PAR paga pela sociedade seguradora 
contratada, em caso de invalidez do 
Participante Ativo Normal, do Participante 
Ativo Alternativo, do Autopatrocinado e do 
Vinculado que tiver optado pela referida 
cobertura; e 

6. Adicionalmente, em função da criação da alínea ‘c’ no inciso VII, faz-se necessário 
ajustar a referência desse inciso nos artigos 26 e 36, conforme quadro seguinte: 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 26. 
§ 6º Para recebimento do seguro por invalidez 
ou por morte a que se refere a alínea “b” do 
inciso VII do art. 18 deste Regulamento, a 
Entidade acionará a sociedade seguradora com o 
objetivo de receber tal indenização, tendo em 
vista as condições e os valores pactuados na 
forma do Termo de Repasse de Risco.  

Art. 26. 
§ 6º Para recebimento do seguro por invalidez 
ou por morte a que se refere as alíneas “b” e “c” 
do inciso VII do art. 18 deste Regulamento, a 
Entidade acionará a sociedade seguradora com o 
objetivo de receber tal indenização, tendo em 
vista as condições e os valores pactuados na 
forma do Termo de Repasse de Risco.  
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Art. 36 A Entidade fica autorizada a contratar, 
mediante licitação, coberturas para os benefícios 
não programados e para a PAR previstos, 
respectivamente, nos incisos II a V do art. 20 e 
no inciso VII, “b”, do art. 18 deste Regulamento 
e no § 4° do art. 12 da Lei nº 12.618, de 2012.  

Art. 36 A Entidade fica autorizada a contratar, 
mediante licitação, coberturas para os benefícios 
não programados e para a PAR previstos, 
respectivamente, nos incisos II a V do art. 20 e 
no inciso VII, alíneas “b” e “c”, do art. 18 
deste Regulamento e no § 4° do art. 12 da Lei nº 
12.618, de 2012.  

 

Exigência 5 

5. Art. 21, I, b; e art. 21, II, b: considerando a inserção no regulamento (a partir do disposto no art. 
13, § 13, da proposta enviada), da possibilidade do requerimento da suspensão do pagamento da 
respectiva contribuição básica ou alternativa do participante ativo normal, do participante ativo 
alternativo e do participante autopatrocinado, que já apresentem no mínimo doze meses de tempo 
de filiação ao plano; torna-se imperiosa a alteração dos requisitos constantes das alíneas em epígrafe, 
de tempo de filiação ao plano para tempo de efetiva contribuição ao plano, de modo a que se atenda 
ao disposto no art. 3º, I, da Lei Complementar nº 108/2001, que determina, como requisito para se 
tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, uma carência mínima 
de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios (grifo nosso); 

1. Em atenção ao requisito de elegibilidade ao benefício de prestação programada e 
continuada, disposto no Art. 3º, I, da Lei Complementar nº 108/2001, entende-se necessário o 
ajuste da redação dos dispositivos regulamentares destacados na exigência 5. 

2. Propõe-se, portanto, a alteração dos Art. 21, I, b; e Art. 21, II, b, conforme quadro a 
seguir, explicitando as contribuições obrigatórias ao Plano, uma vez que o participante em suspensão 
poderá manter a cobertura da Parcela Adicional de Risco-PAR, mediante continuidade do 
pagamento da contribuição facultativa. 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 21. 
I 
b) carência de 60 (sessenta) meses de filiação ao 
Plano, exceto no caso de concessão de 
aposentadoria compulsória pelo RPPS.  

Art. 21. 
I 
b) carência de 60 (sessenta) meses de efetiva 
contribuição, Básica e/ou Alternativa, ao 
Plano, exceto no caso de concessão de 
aposentadoria compulsória pelo RPPS.  

Art. 21. 
II 
b) carência de 60 (sessenta) meses de filiação ao 
Plano, exceto no caso de cumprimento do 
mesmo requisito de idade exigido para a 
concessão de aposentadoria compulsória pelo 
RPPS. 

Art. 21. 
II 
b) carência de 60 (sessenta) meses de efetiva 
contribuição, Básica e/ou Alternativa, ao 
Plano, exceto no caso de cumprimento do 
mesmo requisito de idade exigido para a 
concessão de aposentadoria compulsória pelo 
RPPS. 
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Exigência 6 

6. Art.21, § 9º: faz-se mister a exclusão do dispositivo em questão, uma vez que fere o art. 3º, I, da 
Lei Complementar nº 108/2001, ao prever a possibilidade de pagamento de benefício sem o 
cumprimento da carência mínima de sessenta contribuições mensais ao plano de benefícios. Neste 
sentido, cabe destacar que o pagamento do saldo de conta em parcela única não retira a natureza de 
benefício programado do benefício previsto (tanto que faz parte da seção regulamentar concernente 
à aposentadoria normal), e que, na condição em tela, deveria restar ao participante apenas a escolha 
por um dos institutos obrigatórios; 

3. Cabe esclarecer que a proposição de inclusão do parágrafo § 9º visou adequar o 
Regulamento do plano ao disposto na Resolução 267 do Conselho Deliberativo da Funpresp, datada 
de 21/06/2019, na qual deliberou-se pelo pagamento em parcela única da Reserva Acumulada pelo 
Participante-RAP, em caso concreto de não cumprimento da carência, por se tratar de omissão do 
Regulamento. 

4. Contudo, a Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu o parágrafo 14 no artigo 
37 da Constituição Federal reconhecendo que a aposentadoria concedida com utilização de tempo 
de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará o rompimento do 
vínculo funcional. 

5. Dessa forma, restará ao participante aposentado, sem cumprimento da carência 
prevista no Art. 21,  a opção pelos Institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional 
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, observadas as disposições aplicáveis a cada Instituto. 

6. Portanto, em atendimento à exigência 6 e em conformidade com o disposto trazido 
na EC 103/2019, propõe-se a exclusão do §9º do Art.21. 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 21 
§ 9º Caso a carência de 60 (sessenta) meses 
prevista na alínea “b” do inciso I desse artigo 
não tiver sido cumprida, o saldo da respectiva 
Reserva Acumulada pelo Participante – RAP lhe 
será pago em parcela única, cessando todos os 
compromissos do Plano para com o Participante 
e seus respectivos Beneficiários e herdeiros 
legais. 

Art. 21  

 

Exigência 7 

7. Art.31, § 5º: inobstante a alteração regulamentar processada no art. 31, § 4º, da proposta enviada, 
instruída de modo a harmonizar as previsões do regulamente frente ao previsto pela Instrução 
Conjunta Susep/Previc nº 01/2014 (no tocante ao prazo para emissão e encaminhamento do termo 
de portabilidade), resta desconforme à dita Instrução Conjunta o disposto no art. 31, § 5º, da 
proposta regulamentar (especificamente no que tange ao prazo para transferência dos recursos 
portados), de modo que faz-se necessária a devida correção de sua redação com vistas ao 
atendimento do prazo previsto em norma; 
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7. Em atendimento à exigência 7, que aponta a necessidade de harmonização do art. 31 
§5º com a Instrução Conjunta Susep/Previc nº 01/2014, propõe-se a alteração ao dispositivo 
regulamentar, conforme quadro a seguir: 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 31. 
§ 5º A transferência do direito acumulado dar-se-
á em moeda corrente nacional, até o 5º (quinto) 
dia útil do mês subsequente à data do protocolo 
do Termo de Portabilidade na entidade 
receptora, atendidas as condições previstas neste 

Regulamento e na legislação aplicável. 

Art. 31. 
§ 5º A transferência do direito acumulado dar-se-
á em moeda corrente nacional, até o 10º 
(décimo) dia útil do mês subsequente à data do 
protocolo do Termo de Portabilidade na 
entidade receptora, atendidas as condições 
previstas neste Regulamento e na legislação 

aplicável. 

 

Exigência 8 

8. Art.37, caput: considerando a alteração regulamentar pretendida, que modifica, no caso do art. 
21, II, o requisito de idade para participante (do sexo feminino) vinculado ou autopatrocinado que 
não possua vínculo funcional com o patrocinador, aumentando de 60 (sessenta) para 62 (sessenta e 
dois) anos a idade mínima para tanto, faz-se mister que o dito caput do art. 37 garanta aos elegíveis 
até o dia anterior à data da alteração do regulamento em análise não apenas direito ao Aporte 
Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN nos termos do regulamento vigente à referida 
data, mas também a possibilidade de requerer a aposentadoria normal com a idade mínima vigente 
na data em que tal participante tornou-se elegível (qual seja, 60 anos); e 

8. Em atendimento à exigência 8, que aponta a necessidade de garantia dos requisitos 
de elegibilidade do regulamento vigente aos elegíveis até a data de sua alteração, propõe-se o ajuste 
ao proposto no caput do art. 37 e a inclusão do art. 38 nesse Capítulo X – Das Disposições Finais e 
Transitórias, conforme disposto no quadro seguinte: 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 37. Para os participantes Ativos Normais, 
inscritos no Plano até o dia anterior à data da 
alteração deste Regulamento, que já tenham 
atingido as condições de elegibilidade ao benefício 
de Aposentadoria Normal, fica assegurado o 
direito ao Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria Normal – AEAN nos termos do 
Regulamento vigente à referida data. 

Art. 37. Para os participantes Ativos 
Normais e Autopatrocinados, 
decorrentes de opção de participante 
Ativo Normal que tenha mantido o 
vínculo funcional, inscritos no Plano até 
o dia anterior à data da alteração deste 
Regulamento, que já tenham atingido as 
condições de elegibilidade ao benefício de 
Aposentadoria Normal, fica assegurado o 
direito ao Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria Normal – AEAN nos 
termos do Regulamento vigente à referida 
data.  

 Art. 38. Para os participantes 
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Autopatrocinados que não possuam 
Vínculo Funcional com o Patrocinador 
e para Participantes Vinculados, do 
sexo feminino, inscritos no Plano até o 
dia anterior à data da alteração deste 
Regulamento, que já tenham atingido 
as condições de elegibilidade aos 
benefícios previstos, fica assegurado o 
direito ao requisito de idade mínima de 
60 (sessenta) anos. 

9. Adicionalmente, em função da alteração acima, faz-se necessária a renumeração do 
artigo 38, conforme quadro seguinte: 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art. 38. 
Este Regulamento entrará em vigor a partir da 
data da publicação pela Previc da autorização 
para a sua aplicação. 

Art. 39. 
Este Regulamento entrará em vigor a partir da 
data da publicação pela Previc da autorização 
para a sua aplicação. 

 

Exigência 9 

9. Art.37, § 3º: solicita-se complementação redacional do dispositivo em tela no sentido de garantir, 
inobstante a destinação contábil dada, que os recursos mencionados no parágrafo sejam 
efetivamente utilizados para o abatimento de contribuições de patrocinador, uma vez que as 
contribuições realizadas por participante estão sendo devidamente dirigidas a tal população, 
conforme parágrafo antecedente do mesmo artigo regulamentar, ou alternativamente, trazer ao 
conhecimento desta Diretoria de Licenciamento - DILIC, em sede de expediente explicativo, 
argumentos que baseiem a diferença de tratamento adotado para as diferentes populações 
envolvidas (participantes e patrocinadores). 

10.  Primeiramente, cabe ressaltar que o conceito de Benefício Definido, onde as 
contribuições poderão variar ao longo dos anos, não se aplica aos planos ExecPrev e LegisPrev, uma 
vez que estão estabelecidos na modalidade de Contribuição Definida, em que o custo agregado está 
limitado pela Lei 12.618/2012 e pelo Regulamento dos planos em 17% dos salários de participação. 

11. A citada Lei dispõe também que o Plano de Custeio deverá prever parcela da 
contribuição do participante e do patrocinador com o objetivo de compor o Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários (FCBE), destinado à cobertura do Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria Normal – AEAN, dentre outros benefícios não programados. 

12. Neste sentido, na Avaliação Atuarial anual, é definido o custeio necessário ao Fundo 
de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) e à Despesa Administrativa, sendo a parcela 
remanescente da contribuição do participante e do patrocinador destinado à respectiva Reserva 
Acumulada pelo Participante-RAP, totalizando um percentual de até 17% dos salários de 
participação. 
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13. Com a proposta de exclusão do AEAN, haverá a redução do custeio necessário ao 
FCBE e, consequente, aumento da parcela da contribuição básica que é destinada à RAP, sem 
qualquer alteração no valor da contribuição total aportada pelo participante e patrocinador. 

14. Portanto, não há que se falar em abatimento de contribuição do patrocinador, uma 
vez que, se não houvesse contribuição destinada à cobertura do AEAN, não haveria redução na 
alíquota de contribuição do patrocinador ou participante, mas tão somente uma distribuição 
diferente das parcelas das contribuições no Plano de Custeio.  

15. Entretanto, faz-se pertinente o questionamento dessa superintendência quanto ao 
argumento que baseia a diferenciação de tratamento adotado para as parcelas de contribuições 
destinadas ao custeio do benefício de AEAN de participantes e patrocinadores. Uma vez que não 
houvesse o custeio específico para o AEAN, tanto a contribuição básica dos participantes, quanto a 
dos patrocinadores, seriam direcionadas em maior proporção para a RAP em nome do participante. 

16. Ante o exposto, reconsiderando a proposta de alteração dos regulamentos, sugere-se 
a uniformização do tratamento dado às contribuições recolhidas por participantes e patrocinadores 
para cobertura do benefício de AEAN, e acumulados no FCBE, alterando-se a destinação 
originalmente pretendida para a parcela das contribuições recolhidas pelos patrocinadores em nome 
dos participantes. 

17. Com vistas à uniformização do tratamento dado às contribuições recolhidas por 
participantes e patrocinadores, propõe-se a alteração ao proposto no caput do art. 37, conforme 
disposto no quadro seguinte: 

 

De (proposta inicial) Para (nova proposta) 

Art.37. 
§3º As contribuições realizadas, até a data 
anterior à alteração deste Regulamento, pelo 
Patrocinador em nome dos Participantes não 
elegíveis ao benefício de Aposentadoria Normal, 
destinadas ao custeio do Aporte Extraordinário 
de Aposentadoria Normal – AEAN e mantidas 
no Fundo de Cobertura de Benefícios 
Extraordinários – FCBE, serão transferidas para 
o Fundo de Recursos não Resgatados, em até 90 
(noventa) dias a partir da aprovação da alteração 
deste Regulamento.  

Art.37. 
§3º As contribuições realizadas, até a data 
anterior à alteração deste Regulamento, pelo 
Patrocinador em nome dos Participantes não 
elegíveis ao benefício de Aposentadoria Normal, 
destinadas ao custeio do Aporte Extraordinário 
de Aposentadoria Normal – AEAN e mantidas 
no Fundo de Cobertura de Benefícios 
Extraordinários – FCBE, serão transferidas para 
a Conta Patrocinador – CPATR, que compõe 
a Reserva Acumulado do Participante – 
RAP, em até 90 (noventa) dias a partir da 
aprovação da alteração deste Regulamento. 
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Conclusão 

 

18. Considerando que todas as exigências solicitadas pela Previc foram cumpridas e 
esclarecidas, a GEABE submete, portanto, esta nota técnica para análise e emissão de parecer dessa 
Gerência Jurídica-GEJUR. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Cristal David Mansur Schulz 

Atuária MIBA 2.064 

 

 
Eduardo de Medeiros Araújo 

Gerente de Atuária e de Benefícios Substituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS: 
1 - QUADRO DE PARA DOS PLANOS EXECPREV E LEGISPREV. 
2 - REGULAMENTO DOS PLANOS EXECPREV E LEGISPREV. 
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30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17

de fevereiro de 2021 (09:40).

22 jan 2021, 10:08:12 Cristal David Mansur assinou como emitente. Pontos de autenticação: email

cristal.mansur@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 073.329.066-35. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 jan 2021, 10:17:55 Eduardo de Medeiros Araújo assinou como gestor. Pontos de autenticação: email

eduardo.araujo@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 516.703.721-20. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 jan 2021, 10:17:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

38d39f96-0515-4581-a1af-dec1ea0e84a1.

Hash do documento original (SHA256): 8f4730da8d072cf2c8c25f25836874457d68d9d211b44b4b04d71cd33975532e

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 22 de janeiro de 2021, 10:04
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prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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