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CNPB Nº. 2017.0001-83 

 

Legendas 
 

 Alteração  Inclusão  Exclusão 

 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

CAPÍTULO I    

DO OBJETO   

Art. 1º. O Regulamento deste Plano de Benefícios – 

CAPITAL PREV observa os dispositivos do Estatuto da 

REGIUS – Sociedade Civil de Previdência Privada, fixa 

as normas gerais e estabelece os direitos e as obrigações 

da REGIUS, da Patrocinadora, dos Participantes e 

Assistidos.  

  

Parágrafo único. O Plano de Benefícios – CD-05 está 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida, e 

será administrado e executado pela REGIUS. 

Parágrafo único. O Plano de Benefícios – CAPITAL 

PREV está estruturado na modalidade de Contribuição 

Definida, e será administrado e executado pela REGIUS. 

Ajuste do nome do Plano de 

Benefícios. 

XXII. Plano Originário – É o plano de benefícios do 

qual serão portados os recursos financeiros que 

representam o direito acumulado do Participante, sendo 

que o Plano de Benefícios – CD-05 poderá assumir esta 

condição quando os seus Participantes optarem por 

portar seus recursos para outro plano. 

XXII. Plano Originário – É o plano de benefícios do 

qual serão portados os recursos financeiros que 

representam o direito acumulado do Participante, sendo 

que o Plano de Benefícios – CAPITAL PREV poderá 

assumir esta condição quando os seus Participantes 

optarem por portar seus recursos para outro plano. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

XXIII. Plano Receptor – Significa o plano de benefícios 

para o qual serão portados os recursos financeiros que 

representam o direito acumulado do Participante, sendo 

que o Plano de Benefícios – CD-05 assume esta condição 

quando Participantes de outros planos optarem por 

portar seus recursos para este plano, desde que nele 

estejam inscritos. 

XXIII. Plano Receptor – Significa o plano de benefícios 

para o qual serão portados os recursos financeiros que 

representam o direito acumulado do Participante, sendo 

que o Plano de Benefícios – CAPITAL PREV assume 

esta condição quando Participantes de outros planos 

optarem por portar seus recursos para este plano, desde 

que nele estejam inscritos. 

Ajuste do nome do Plano de 

Benefícios. 

Art. 14. Perderá a condição de Participante aquele que:   

III. Deixar de pagar as contribuições e encargos devidos 

por 3 (três) meses consecutivos ou alternados, 

ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 21 § 1º e no 

artigo 54.  

III. Deixar de pagar as contribuições e encargos devidos 

por 6 (seis) meses consecutivos ou alternados, 

ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 21 § 1º e no 

artigo 54.  

A ampliação do período de 

inadimplência visa atender situações 

inesperadas, como por exemplo licença 

saúde, acarretando na redução 

temporária de salário do participante. 

Art. 20. Os Participantes verterão a este Plano de 

Benefícios contribuições estabelecidas de acordo com o 

Plano de Custeio, nas seguintes modalidades: 

  

 VII. Contribuição de Risco – contribuição paga, 

conforme o caso, pelo Participante ou pelo Assistido 

que tenha optado pela cobertura securitária de que 

trata o Capítulo X deste Regulamento.  

Definição da cobertura de risco para os 

fins de pagamento do prêmio 

securitário. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

 § 3º A Contribuição de Risco tem destinação 

específica para o pagamento de prêmio securitário 

contratado junto à Sociedade Seguradora, não 

integrando a reserva de poupança, porquanto não é 

passível de ressarcimento ao Participante. 

Especificação da natureza de 

pagamento para a Contribuição de 

Risco, vertida para quitação de prêmio 

de seguro. 

Art. 21. Será assegurado ao Participante, suspender, a 

qualquer tempo, sua contribuição normal ao Plano de 

Benefícios, pelo período de até seis meses.  

Art. 21. Será assegurado ao Participante, suspender, a 

qualquer tempo, sua contribuição normal ao Plano de 

Benefícios, pelo período de até três meses. 

Reduzir o período de suspensão, 

concatenado com redução da 

periodicidade de nova suspensão, 

conforme alteração efetuada no 

parágrafo 2º desse mesmo artigo. 

§ 2º Novo pedido de suspensão somente poderá ser 

encaminhado após o pagamento de pelo menos doze 

contribuições normais do Participante. 

§ 2º Novo pedido de suspensão somente poderá ser 

encaminhado após o pagamento de pelo menos uma 

contribuição normal do Participante. 

Dar maior flexibilidade ao participante 

quanto a possibilidade de realizar nova 

suspensão, mas obrigando a uma 

revisão periódica a cada nova 

suspensão solicitada. 

Art. 27. No caso das importâncias consignadas a favor 

deste Plano não serem descontadas, na folha de 

pagamento da Patrocinadora, por motivo causado pelo 

Participante ou inadimplidas pelo Participante 

Autopatrocinado, estes ficarão obrigados a recolhê-las 

diretamente à REGIUS, no prazo estabelecido no artigo 

23, sob pena de aplicação das mesmas penalidades 

previstas no artigo 26. 

Art. 27. No caso das importâncias consignadas a favor 

deste Plano não serem descontadas, na folha de 

pagamento da Patrocinadora, por motivo causado pelo 

Participante ou inadimplidas pelo Participante 

Autopatrocinado, estes ficarão obrigados a recolhê-las 

diretamente à REGIUS, no prazo estabelecido no artigo 

23, sob pena de aplicação das mesmas penalidades 

previstas no artigo 26, a critério da entidade. 

Permitir que a entidade possa isentar o 

pagamento de multa, juros e correção 

nas contribuições recolhidas em atraso 

do participante. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

 § 1º As contribuições em atraso do Participante poderão 

ser parceladas em até 12 vezes, corrigidas pela variação 

das cotas do Plano, com pagamento até o penúltimo dia 

útil de cada mês, até a completa quitação do valor 

Permitir o recebimento parcelado de 

contribuições em atraso. 

Art. 30. A manutenção e movimentação das contas 

previstas neste capítulo serão feitas sempre em 

quantidade de cotas devendo, para tanto, o valor a ser 

creditado ou debitado em cada uma das contas, serem 

devidamente convertidos em cotas, considerando a cota 

válida para a data em que houver a movimentação dos 

recursos do artigo 59. 

Art. 30. A manutenção e movimentação das contas 

previstas neste capítulo serão feitas sempre em 

quantidade de cotas devendo, para tanto, o valor a ser 

creditado ou debitado em cada uma das contas, serem 

devidamente convertidos em cotas, considerando a cota 

válida para a data em que houver a movimentação dos 

recursos, observadas as regras do artigo 62. 

Ajuste de remissão. 

Art. 34. Os benefícios de renda previstos neste 

Regulamento serão concedidos mediante requerimento 

em formulário próprio, fornecido pela REGIUS, ocasião 

em que o Participante deverá formalizar a sua opção em 

relação ao tempo para recebimento da renda, que poderá 

ser de 5 (cinco) até 30 (trinta) anos.  

Art. 34. Os benefícios de renda previstos neste 

Regulamento serão concedidos mediante requerimento 

em formulário próprio, fornecido pela REGIUS, ocasião 

em que o Participante deverá formalizar a sua opção em 

relação ao tempo para recebimento da renda, que poderá 

ser de 5 (cinco) até 30 (trinta) anos, ou em forma de 

percentual da Conta Individual de Benefícios, com 

percentual mínimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

por mês.  

Acrescentar uma nova modalidade de 

recebimento do benefício, atrelado a 

percentual da Conta Individual de 

Benefícios.  
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

Art. 36. Ao Participante cujo benefício de renda, à 

época da concessão, resulte em valor inicial, expresso em 

moeda corrente nacional, igual ou inferior a 20% (vinte 

por cento) da Unidade de Referência – CD-05, URR- 

CD-05, a ele será pago a totalidade de cotas existentes, 

em parcela única, situação em que será configurado o seu 

desligamento deste Plano, extinguindo-se, por 

conseguinte, os direitos ao recebimento de quaisquer 

benefícios previstos neste Regulamento. 

Art. 36. Ao Participante cujo benefício de renda, à 

época da concessão, resulte em valor inicial, expresso em 

moeda corrente nacional, igual ou inferior a 20% (vinte 

por cento) da Unidade de Referência – CAPITAL 

PREV, URR-CAPITAL PREV, a ele será pago a 

totalidade de cotas existentes, em parcela única, situação 

em que será configurado o seu desligamento deste Plano, 

extinguindo-se, por conseguinte, os direitos ao 

recebimento de quaisquer benefícios previstos neste 

Regulamento. 

Ajuste do nome do Plano de 

Benefícios. 

Art. 44. Ao Participante em gozo de quaisquer dos 

benefícios previstos no inciso I do artigo 31 deste 

Regulamento, será pago, além da parcela mensal do 

benefício, em dezembro de cada ano, a título de abono 

anual, valor idêntico ao do benefício percebido no 

referido mês. 

  

Parágrafo Único. No ano da concessão de quaisquer dos 

benefícios previstos no inciso I do artigo 31 deste 

Regulamento, o abono anual de que trata este artigo 

corresponderá a 1/12 (um doze avos) do benefício devido 

em dezembro, por mês completo de percepção do 

benefício no ano correspondente, sendo que a fração 

igual ou superior a 15 (quinze) dias decorridos do início 

da vigência do benefício será havida como mês integral. 

§ 1º No ano da concessão de quaisquer dos benefícios 

previstos no inciso I do artigo 31 deste Regulamento, o 

abono anual de que trata este artigo corresponderá a 1/12 

(um doze avos) do benefício devido em dezembro, por 

mês completo de percepção do benefício no ano 

correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 

(quinze) dias decorridos do início da vigência do 

benefício será havida como mês integral. 

Ajuste de numeração. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

 § 2º O Participante que optar pelo benefício em forma de 

percentual da Conta Individual dos Benefícios fará jus ao 

recebimento do Abono Anual no mesmo percentual 

fixado no ato da concessão do benefício. 

 

Art. 49. O resgate é a faculdade assegurada ao 

Participante, que em rompendo o vínculo empregatício 

com a Patrocinadora e não estando em gozo de 

quaisquer dos benefícios previstos no inciso I do artigo 

31, de sacar, em cota única ou em até 12 (doze) parcelas 

mensais e consecutivas, à sua escolha, o valor 

correspondente à totalidade de cotas depositadas em seu 

nome na Conta Individual do Participante, e parcela da 

Conta Identificada da Patrocinadora, atualizados de 

acordo com a variação da cota patrimonial observada no 

período compreendido entre a data de ingresso dos 

recursos neste plano e a data de pagamento do resgate, 

observado o disposto no §2º do artigo 59. 

Art. 49. O resgate é a faculdade assegurada ao 

Participante, que em rompendo o vínculo empregatício 

com a Patrocinadora e não estando em gozo de 

quaisquer dos benefícios previstos no inciso I do artigo 

31, de sacar, em cota única ou em até 12 (doze) parcelas 

mensais e consecutivas, à sua escolha, o valor 

correspondente à totalidade de cotas depositadas em seu 

nome na Conta Individual do Participante, e parcela da 

Conta Identificada da Patrocinadora, atualizados de 

acordo com a variação da cota patrimonial observada no 

período compreendido entre a data de ingresso dos 

recursos neste plano e a data de pagamento do resgate, 

observado o disposto no §2º do artigo 62. 

Ajuste de remissão. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

§ 1º A parcela resgatável da Conta Identificada da 

Patrocinadora será dada em função do tempo de filiação 

a este Plano de Benefícios e calculada de acordo com os 

seguintes percentuais: 

a) até 3 (três) anos: 30 % (trinta por cento); 

b) mais de 3 (três) anos até 6 (seis) anos: 40% 

(quarenta por cento); 

c) mais de 6 (seis) anos até 10 (dez) anos: 60% 

(sessenta por cento); 

d) mais de 10 (dez) anos: 80% (oitenta por cento). 

§ 1º A parcela resgatável da Conta Identificada da 

Patrocinadora será dada em função do tempo de filiação 

a este Plano de Benefícios e calculada de acordo com os 

seguintes percentuais: 

a) até 2 (dois) anos: 50 % (cinquenta por cento); 

b) mais de 2 (dois) anos até 3 (três) anos: 70% (setenta 

por cento); 

c) mais de 3 (três) anos: 90% (noventa por cento). 

Ajuste redacional para a melhoria dos 

níveis de resgate da Conta Identificada 

da Patrocinara, a fim de tornar a adesão 

ao plano de benefícios mais atraente. 

§ 5º As parcelas decorrentes da opção pelo resgate 

parcelado, serão calculadas em quantitativo de cotas em 

função da divisão da totalidade de cotas depositadas em 

nome do Participante, na Conta Individual do 

Participante, e parcela da Conta Identificada da 

Patrocinadora, acrescido, se for o caso, do saldo existente 

na Conta Individual Portada de EAPC, pelo número de 

meses por ele definido, conforme disposto no caput e 

atualizado pelo valor da cota patrimonial válida para a 

data do referido pagamento, observado o disposto no §2º 

do artigo 59. 

§ 5º As parcelas decorrentes da opção pelo resgate 

parcelado, serão calculadas em quantitativo de cotas em 

função da divisão da totalidade de cotas depositadas em 

nome do Participante, na Conta Individual do 

Participante, e parcela da Conta Identificada da 

Patrocinadora, acrescido, se for o caso, do saldo existente 

na Conta Individual Portada de EAPC, pelo número de 

meses por ele definido, conforme disposto no caput e 

atualizado pelo valor da cota patrimonial válida para a 

data do referido pagamento, observado o disposto no §2º 

do artigo 62. 

Ajuste de remissão. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

Art. 56. Ao Participante que não esteja em gozo de 

quaisquer dos benefícios previstos no inciso I do artigo 

31, será assegurada a portabilidade do direito acumulado 

neste Plano para outro Plano de Benefícios administrado 

por Entidade de Previdência Complementar ou 

Sociedade Seguradora e desde que atendidas 

simultaneamente as seguintes condições:  

  

§ 2º O montante a ser portado será atualizado pelo valor 

da cota patrimonial válida para data do referido 

pagamento, observado o disposto no §2º do artigo 59. 

§ 2º O montante a ser portado será atualizado pelo valor 

da cota patrimonial válida para data do referido 

pagamento, observado o disposto no §2º do artigo 62. 

Ajuste na remissão. 

Art. 57. Os recursos oriundos de portabilidade de outros 

planos de benefícios administrados por Entidades de 

Previdência Complementar ou Sociedades Seguradoras 

para este Plano de Benefícios, serão mantidos na Conta 

Individual Portada de EFPC ou de EAPC, conforme sua 

origem, em nome de cada Participante, desvinculados 

dos direitos acumulados neste Plano de benefícios, sendo 

convertidos, em quantidade de cotas, pelo valor da cota 

patrimonial vigente na data do seu ingresso neste Plano, 

observado o disposto no §2º do artigo 59. 

Art. 57. Os recursos oriundos de portabilidade de outros 

planos de benefícios administrados por Entidades de 

Previdência Complementar ou Sociedades Seguradoras 

para este Plano de Benefícios, serão mantidos na Conta 

Individual Portada de EFPC ou de EAPC, conforme sua 

origem, em nome de cada Participante, desvinculados 

dos direitos acumulados neste Plano de benefícios, sendo 

convertidos, em quantidade de cotas, pelo valor da cota 

patrimonial vigente na data do seu ingresso neste Plano, 

observado o disposto no §2º do artigo 62. 

Ajuste na remissão. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

CAPÍTULO X CAPÍTULO X A inserção deste capítulo visa atender o 

que dispõe o artigo 3° da Resolução 

CNPC n. 17/2015, no que tange à 

prévia previsão regulamentar para a 

eventualidade de contratação de 

seguros para cobertura de riscos, 

considerando ainda o disposto na 

Instrução Previc nº 07, de 14/11/2018. 

 DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS  



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

10/15 

Regulamento do Plano de Benefícios CAPITAL PREV 

CNPB Nº. 2017.0001-83 

 

 10 

 Art. 58. A REGIUS poderá contratar junto a 

sociedade seguradora autorizada a operar no Brasil 

cobertura para os seguintes eventos, observada a 

legislação vigente: 

I- invalidez de Participante; 

II- falecimento de Participante ou Assistido; e 

III – sobrevivência de Assistido. 

§ 1º As coberturas, assim como o recolhimento das 

respectivas Contribuições de Risco, ficam 

condicionadas à existência de contrato válido entre a 

REGIUS e sociedade seguradora, bem como à 

aceitação do Participante ou Assistido na qualidade 

de segurado quanto à respectiva cobertura. 

§ 2º A adesão dos Participantes e Assistidos a 

qualquer das coberturas previstas neste artigo é 

facultativa, podendo ser feita isolada ou 

conjuntamente, e sua contratação se dará, 

exclusivamente, por meio da REGIUS, que figurará 

na condição de estipulante do contrato de seguro. 

§ 3º Os Participantes optantes pelas coberturas de que 

tratam os incisos I e II do caput deverão recolher a 

Contribuição de Risco, mensalmente, juntamente com 

Contribuição Normal do Participante, conforme 
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definidas no contrato respectivo, à REGIUS a quem 

compete o repasse à sociedade seguradora. 

§ 4º Os Assistidos optantes pela cobertura de que trata 

o inciso II do caput terão a Contribuição de Risco 

deduzida do benefício pago pela REGIUS, 

mensalmente, conforme definida no contrato 

respectivo, à REGIUS a quem compete o repasse à 

sociedade seguradora. 

§ 5º Observadas as disposições constantes de contrato 

entre a REGIUS e a sociedade seguradora, que não 

poderá contrariar este Regulamento, não haverá 

coberturas para eventos de invalidez e morte de 

participantes inadimplentes, independentemente de 

notificação prévia. 

§ 6º O custeio da cobertura prevista no inciso III do 

caput, consistirá no recolhimento pela REGIUS à 

sociedade seguradora, na data de concessão de 

quaisquer benefícios de renda previstos no artigo 31, 

I deste Regulamento, de parcela da reserva de 

poupança do Participante, em valor correspondente à 

cobertura securitária contratada.  

Art. 59 As indenizações recebidas da sociedade 

seguradora decorrentes de contratação das 

coberturas previstas nos incisos I e II do caput do 

artigo 58 serão adicionadas à Conta Individual do 



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

12/15 

Regulamento do Plano de Benefícios CAPITAL PREV 

CNPB Nº. 2017.0001-83 

 

 12 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

Participante para concessão dos benefícios do artigo 

31, inciso I, alínea “a” ou  inciso II , alínea única . 

 Art. 60 As indenizações recebidas pela REGIUS em 

decorrência da cobertura prevista no inciso III do 

caput do artigo 58 serão convertidas em renda mensal 

nas condições pactuadas com a sociedade seguradora, 

estando a responsabilidade da REGIUS condicionada 

e limitada ao valor da indenização recebida, 

relacionada a cada Assistido que aderiu ao seguro. 

 

 CAPÍTULO XI Ajuste de numeração 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 58. Entende-se por Unidade de Referência – CD-

05, URR-CD-05, para os efeitos deste Regulamento, o 

parâmetro cujo valor é fixado em R$ 2.000,00(dois mil 

reais) na data de 01 de julho de 2016, sendo atualizado 

mensalmente com base na variação do IPCA/IBGE, ou 

outro índice que venha a substituí-lo. 

Art. 61. Entende-se por Unidade de Referência – 

CAPITAL PREV, URR-CAPITAL PREV, para os 

efeitos deste Regulamento, o parâmetro cujo valor é 

fixado em R$ 2.000,00(dois mil reais) na data de 01 de 

julho de 2016, sendo atualizado mensalmente com base 

na variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a 

substituí-lo. 

Ajuste do nome do Plano de Benefícios 

e numeração. 
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DE PARA JUSTIFICATIVA 

Parágrafo único. Poderá o Conselho Deliberativo da 

REGIUS aprovar alteração do critério de atualização da  

Unidade de Referência – CD-05, URR-CD-05 , desde 

que fundamentado em estudo técnico-atuarial, elaborado 

pelo atuário responsável pelo acompanhamento deste 

Plano de Benefícios, e aprovado pelo órgão 

governamental competente. 

Parágrafo único. Poderá o Conselho Deliberativo da 

REGIUS aprovar alteração do critério de atualização da  

Unidade de Referência – CAPITAL PREV, URR-

CAPITAL PREV, desde que fundamentado em estudo 

técnico-atuarial, elaborado pelo atuário responsável pelo 

acompanhamento deste Plano de Benefícios, e aprovado 

pelo órgão governamental competente. 

Ajuste do nome do Plano de 

Benefícios. 

Art. 59. O valor inicial da cota patrimonial, na data de 

implantação deste Plano, é de R$ 1,00 (um real). 

Art. 62. O valor inicial da cota patrimonial, na data de 

implantação deste Plano, é de R$ 1,00 (um real). 

Ajuste da numeração 

Art. 60. O custeio administrativo deste Plano não poderá 

exceder ao valor correspondente à aplicação do 

percentual máximo estabelecido nas normas legais 

vigentes sobre os valores das receitas de contribuições 

dos Participantes e da Patrocinadora a este Plano, ou 

outro critério que venha a ser definido pelo órgão 

governamental competente, respeitada a paridade 

contributiva. 

Art. 63. O custeio administrativo deste Plano não poderá 

exceder ao valor correspondente à aplicação do 

percentual máximo estabelecido nas normas legais 

vigentes sobre os valores das receitas de contribuições 

dos Participantes e da Patrocinadora a este Plano, ou 

outro critério que venha a ser definido pelo órgão 

governamental competente, respeitada a paridade 

contributiva. 

Ajuste da numeração 

Art. 61. As contribuições da Patrocinadora, os 

benefícios e as condições contratuais previstos neste 

Regulamento não integram o contrato de trabalho do 

Participante, assim como, à exceção dos benefícios 

concedidos, não integram a remuneração do 

Participante. 

Art. 64. As contribuições da Patrocinadora, os 

benefícios e as condições contratuais previstos neste 

Regulamento não integram o contrato de trabalho do 

Participante, assim como, à exceção dos benefícios 

concedidos, não integram a remuneração do 

Participante. 

Ajuste da numeração 

Art. 62. A REGIUS poderá contratar seguro específico  Exclusão, em virtude da criação do 
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com sociedade seguradora autorizada a funcionar no País, 

para cobertura de riscos relacionados a este Plano de 

Benefícios, observada a legislação vigente e em 

conformidade com a nota técnica atuarial. 

capítulo X, que regulamenta a 

contratação de seguro no âmbito da 

Entidade. 

Parágrafo único – Os recursos recebidos a título de 

indenização securitária serão alocados na Conta 

Individual de Benefícios correspondente, para assegurar 

o elenco de benefícios previstos neste Plano de 

Benefícios. 

 Exclusão, em virtude da criação do 

capítulo X, que regulamenta a 

contratação de seguro no âmbito da 

Entidade. 

Art. 63. Nenhum benefício poderá ser criado, estendido 

ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. 

Art. 65. Nenhum benefício poderá ser criado, estendido 

ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. 

Ajuste da numeração 

Art. 64. Os critérios de concessão e o elenco de 

benefícios previsto neste Regulamento poderão ser 

modificados a qualquer tempo, observada a legislação 

pertinente, sujeito à aprovação do órgão governamental 

competente. 

Art. 66. Os critérios de concessão e o elenco de 

benefícios previsto neste Regulamento poderão ser 

modificados a qualquer tempo, observada a legislação 

pertinente, sujeito à aprovação do órgão governamental 

competente. 

Ajuste da numeração 

Art. 65. Para fins de contagem de tempo de contribuição 

ao Plano de Benefícios CD-05 será considerada a soma 

de todo o tempo, mesmo que alternados, nos casos de 

suspensão temporária ou reingresso ao plano. 

Art. 67. Para fins de contagem de tempo de contribuição 

ao Plano de Benefícios CAPITAL PREV será 

considerada a soma de todo o tempo, mesmo que 

alternados, nos casos de suspensão temporária ou 

reingresso ao plano. 

Ajuste do nome do Plano de Benefícios 

e numeração. 

 Art. 68 O Plano CAPITAL PREV poderá receber 

recursos oriundos de outros planos administrados pela 

Entidade, em processo de migração devidamente 

Permitir que o Plano possa receber 

recursos migrados de outros Planos 

administrados pela Regius, desde que 
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aprovado pelo Conselho Deliberativo e autorizado pelo 

órgão regulador. 

devidamente autorizado pelo Conselho 

Deliberativo e pela PREVIC. 

Art. 66. Os casos omissos neste Regulamento serão 

resolvidos pelo Conselho Deliberativo da REGIUS, 

observadas as disposições legais em vigor e os princípios 

gerais de direito e a equidade de tratamento. 

Art. 69. Os casos omissos neste Regulamento serão 

resolvidos pelo Conselho Deliberativo da REGIUS, 

observadas as disposições legais em vigor e os princípios 

gerais de direito e a equidade de tratamento. 

Ajuste da numeração. 

Art. 67. O presente Regulamento poderá ser alterado a 

qualquer tempo pelo Conselho Deliberativo da REGIUS, 

estando as alterações sujeitas à aprovação do órgão 

governamental competente, observadas as disposições do 

Estatuto da REGIUS. 

Art. 70. O presente Regulamento poderá ser alterado a 

qualquer tempo pelo Conselho Deliberativo da REGIUS, 

estando as alterações sujeitas à aprovação do órgão 

governamental competente, observadas as disposições do 

Estatuto da REGIUS. 

Ajuste da numeração. 

Parágrafo único. Em eventuais alterações 

implementadas no presente Regulamento terão validade 

e eficácia a partir da data de aprovação pelo órgão 

governamental competente. 

  

Art. 68. Este Regulamento entrará em vigor, na data de 

sua aprovação pelo órgão governamental competente. 

Art. 71. Este Regulamento entrará em vigor, na data de 

sua aprovação pelo órgão governamental competente. 

Ajuste da numeração. 

 


