
 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  

Página 

 

1/7 

Quadro Resumo das Alterações no Regulamento do Plano de Benefícios CD – Metrô - DF  

CNPB Nº. 2014.0021-18 

 

LEGENDA 

 Inclusão  Alteração  Exclusão 
 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

 
Artigo 20.  

... 

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. 

§ 1º O percentual de contribuição a que se refere o 

inciso I deste artigo será definido pelo Participante, na 

data de sua inscrição neste Plano, e poderá ser alterado, 

a qualquer tempo, mediante preenchimento de 

formulário próprio, sendo a alteração processada no 

segundo mês subsequente ao recebimento do pedido 

pela REGIUS. 

§ 1º O percentual de contribuição a que se refere o 

inciso I deste artigo será definido pelo Participante, na 

data de sua inscrição neste Plano e poderá ser alterada a 

qualquer tempo, mediante solicitação prévia do 

Participante à Regius, entrando em vigor no mês 

subsequente ao da solicitação; 

Ajuste redacional para que a 

alteração do percentual de 

contribuição pessoal possa se dar 

mensalmente, a fim de tornar 

mais flexível as regras 

regulamentares. 

§ 4º Caso não haja alteração do percentual da 

contribuição até a data prevista no § 1º deste artigo, será 

mantido o último percentual aplicado sobre o Salário de 

Contribuição. 

EXCLUIR Desnecessária a referida 

previsão, haja vista que, com o 

ajuste do §1º deste artigo, a 

alteração do percentual de 

contribuição poderá ser 

requerido a qualquer tempo. 

 § 4º A Contribuição de Risco tem destinação 

específica para o pagamento de prêmio securitário 

Especificação da natureza de 

pagamento para a Contribuição 



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

2/7 

Quadro Resumo das Alterações no Regulamento do Plano de Benefícios CD – Metrô - DF  

CNPB Nº. 2014.0021-18 

 

 2 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

contratado junto à Sociedade Seguradora, não 

integrando a reserva de poupança, porquanto não é 

passível de ressarcimento ao Participante. 

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, por um período de até seis meses.  

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

qualquer tempo, sua contribuição normal ao Plano de 

Benefícios, por um período de até três meses. 

Ajuste no caput e no §2º a fim 

de reduzir o lapso temporal de 

suspensão de seis para três 

meses, todavia, reduzindo o 

período mínimo de intervalo 

entre uma suspensão e outra. A 

medida visa, especialmente, 

possibilitar a manutenção do 

vínculo para aquele participante 

que se encontrar com dificuldade 

financeira. 

§ 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. 

Essa alteração está alinhada com 

a redução do prazo estabelecido 

no artigo 21, ajudando a manter 

o participante ativo no Plano, 

especialmente em momento de 

crise provocado pela pandemia 

da COVID-19. 

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 

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 

Ajuste de remissão. 
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devidamente convertidos em cotas, considerando a cota 

válida para a data em que houver a movimentação dos 

recursos, observadas as regras do artigo 59. 

devidamente convertidos em cotas, considerando a cota 

válida para a data em que houver a movimentação dos 

recursos, observadas as regras do artigo 62. 

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 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 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 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 do artigo 62. 

Ajuste de Remissão. 

§ 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% 

§ 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); 

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. 
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(sessenta por cento; 

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

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

§ 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 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 artigo 62. 

Ajuste de Remissão. 

Art. 56 

... 

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

da cota patrimonial válida para data do referido 

pagamento, observado o disposto no artigo 59. 

Art. 56 

... 

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

da cota patrimonial válida para data do referido 

pagamento, observado o disposto no artigo 62. 

 

Ajuste de Remissão. 
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 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. 

 DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS  

 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. 

 



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

6/7 

Quadro Resumo das Alterações no Regulamento do Plano de Benefícios CD – Metrô - DF  

CNPB Nº. 2014.0021-18 

 

 6 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

§ 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 

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. 
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§ 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 

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. 

 


