Regulamento do Plano TecnoPrev – aprovado em 05.03.2009
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS INSTITUÍDO PELA MÚTUA – CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer as normas gerais do Plano de
Benefícios instituído pela MÚTUA – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, doravante
denominada Instituidora, que visa promover o bem estar social de seus associados, através do
oferecimento e concessão de benefícios de natureza previdenciária.
Parágrafo único. O Plano de Benefícios, denominado TecnoPrev, instituído na modalidade de
contribuição definida, reger-se-á por este Regulamento, pelo Estatuto da BB Previdência - Fundo de
Pensão Banco do Brasil, doravante denominada BB Previdência e também pelas disposições legais
pertinentes.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º - Para fins deste Regulamento, o singular incluirá o plural, e vice-versa, e o masculino incluirá o
feminino, e vice-versa, exceto se o contexto indicar com exatidão sentido diverso.
Art. 3º - Para efeito deste Regulamento entende-se por:
I-

BENEFÍCIO: É o pagamento que o participante e, quando for o caso, o beneficiário, recebe,
na forma especificada no regulamento por ocasião da ocorrência do evento gerador.

II -

BENEFICIÁRIO: Pessoas indicadas pelo participante, para receber benefício previsto no
Regulamento, em decorrência do seu falecimento.

III -

BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO: Instituto que faculta ao participante, em razão da
cessação do vínculo associativo com a Instituidora, optar por receber, em tempo futuro,
benefício de renda programada, calculado de acordo com as normas do Plano de Benefícios.

IV -

CARÊNCIA: Quantidade mínima de contribuições mensais vertidas para o Plano de
Benefícios, exigida para concessão do benefício de Renda Mensal por Aposentadoria ou
período mínimo de vinculação do participante ao Plano para mesmo poder optar pelos
institutos do benefício proporcional diferido, do resgate e da portabilidade.

V-

CONTRIBUIÇÃO: É o valor de aporte financeiro efetuado ao Plano de Benefícios.

VI -

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Modelo de plano onde as contribuições são pré-determinadas e
o valor do benefício será calculado com base no Saldo de Conta do Participante.

VII -

ELEGIBILIDADE: Condição fixada no Regulamento do Plano de Benefícios para que o
participante exerça o direito a um dos institutos ou benefícios previstos.

VIII -

ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: É a BB Previdência – Fundo
de Pensão Banco do Brasil, estruturada na forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, que
tem como objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário.

IX -

ESTATUTO: Conjunto de regras que definem a constituição e o funcionamento da BB
Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil.

X-

EXTRATO PREVIDENCIÁRIO: Documento a ser disponibilizado, periodicamente, pela
entidade fechada de previdência complementar, registrando as movimentações financeiras.

XI -

INSTITUIDORA: Pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, que oferece
plano de benefícios previdenciários aos seus associados.

XII -

NOTA TÉCNICA ATUARIAL: Instrumento técnico oficial, elaborado pelo atuário, responsável
técnico do plano de benefícios, registrado no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), que contém
características gerais do referido plano, bases técnicas e fórmulas de cálculo.

XIII -

PARTICIPANTE: Pessoa física, associada à Instituidora, que adere a plano de benefícios de
caráter previdenciário.
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XIV - PARTICIPANTE ASSISTIDO: Participante que esteja em gozo de benefício garantido por
plano de benefícios de caráter previdenciário.
XV -

PARTICIPANTE ATIVO: Participante que não esteja em gozo de benefício garantido por
plano de benefícios de caráter previdenciário.

XVI - PARTICIPANTE REMIDO: Participante que optar pelo Instituto do Benefício Proporcional
Diferido, após a cessação do vínculo associativo com a Instituidora.
XVII - PARTICIPANTE VINCULADO: Participante que optar em manter suas contribuições para o
Plano de Benefícios após a cessação do vínculo associativo com a Instituidora.
XVIII - PLANO DE BENEFÍCIOS OU PLANO: Conjunto de regras definidoras de benefícios de
caráter previdenciário, comum à totalidade dos participantes a ele vinculados, com
independência patrimonial, contábil e financeira em relação a quaisquer outros planos.
XIX - PORTABILIDADE: Instituto que faculta ao participante transferir os recursos financeiros
correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de caráter previdenciário operado
por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o
referido Plano.
XX -

REGULAMENTO: Documento que estabelece as disposições do Plano de Benefícios,
disciplinando, entre outras coisas, as condições de ingresso e saída de participantes, elenco
de benefícios a serem oferecidos, com suas respectivas condições de elegibilidade e forma
de pagamento.

XXI - RENTABILIDADE LÍQUIDA: Ganhos financeiros auferidos na aplicação dos recursos do
Plano, excluídas as despesas decorrentes das aplicações e encargos fiscais legalmente
devidos.
XXII - RESGATE: Instituto que faculta ao participante o recebimento de valor correspondente ao
seu respectivo saldo de conta.
XXIII - SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE: Saldo individualizado que servirá de base para o
cálculo do benefício, sendo composto pelos valores vertidos ao Plano de Benefícios em nome
do participante, deduzida a taxa de administração, se houver, acrescidas da rentabilidade
líquida.
XXIV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Percentual cobrado pelo administrador do Plano de Benefícios
para a cobertura de suas despesas referentes ao controle de contribuição, concessão,
manutenção, cancelamento e pagamento de benefício.
XXV - TERMO DE CONVÊNIO DE ADESÃO: Instrumento contratual por meio do qual a Instituidora
e a Entidade Fechada de Previdência Complementar pactuam suas obrigações e direitos para
a administração e execução de plano de benefícios.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO NO TECNOPREV
SEÇÃO I
DA INSTITUIDORA
Art. 4º - As condições de adesão e manutenção da Instituidora, relativamente ao Plano de Benefícios
TecnoPrev, administrado pela BB Previdência, serão reguladas pelo respectivo Termo de Convênio de
Adesão.
Art. 5º - A inscrição da MÚTUA – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, como Instituidora
do Plano de Benefícios TecnoPrev, é condição essencial para a inscrição dos respectivos associados
como participantes do referido Plano.
SEÇÃO II
DOS PARTICIPANTES
Art. 6º - Considera-se participante a pessoa física, associada à Instituidora, que se inscrever no
presente Plano de Benefícios na forma estabelecida no artigo 7º.
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Parágrafo único. A condição de participante do Plano de Benefícios é requisito indispensável à
obtenção de qualquer benefício previsto neste Regulamento.
Art. 7º - A inscrição do participante no Plano de Benefícios TecnoPrev far-se-á através de ficha de
inscrição a ser fornecida pela BB Previdência e distribuída pela Instituidora, devendo o mesmo
autorizar a cobrança das contribuições de que trata este Regulamento, por meio de débito em conta
corrente ou boleto bancário.
Parágrafo único. A inscrição vigerá a partir da data do protocolo da respectiva ficha na MÚTUA –
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
SEÇÃO III
DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 8º - Entende-se como beneficiário do participante a pessoa física por ele inscrita e que satisfaça o
disposto no artigo 10.
Art. 9º - A inscrição de beneficiários far-se-á através de declaração formal do participante na ficha de
inscrição a que se refere o artigo 7º.
Parágrafo único. Quaisquer inscrições ou alterações posteriores deverão ser feitas pelo participante
por intermédio de nova ficha de inscrição a ser fornecida pela MÚTUA – Caixa de Assistência dos
Profissionais do CREA, e vigerá a partir da data do seu protocolo na aludida Instituidora.
Art. 10 - Poderão ser inscritos na condição de beneficiários do participante os que se encontrem em
uma das condições estabelecidas nas 3 (três) classes a seguir:
I-

Classe 1: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho;

II -

Classe 2: os pais;

III - Classe 3: o irmão.
§ 1º A existência de beneficiários de qualquer das classes anteriores excluirá os das classes seguintes
do direito ao recebimento do benefício previsto neste Regulamento.
§ 2º Para fins de percepção das prestações previstas no TecnoPrev, os beneficiários de uma mesma
classe, previstos neste artigo, concorrem em igualdade de condições.
§ 3º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do participante e desde
que comprovada a dependência econômica.
§ 4º Equiparam-se ao cônjuge, o ex-cônjuge separado judicialmente e o divorciado, ambos com
percepção de alimentos.
§ 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável
com o participante, de acordo com o § 3º, do artigo 226, da Constituição Federal e artigo 1.723, do
Novo Código Civil.
§ 6º O TecnoPrev não está obrigado à concessão de quaisquer prestações a beneficiários não
especificados neste artigo, ainda que como tais tenham sido considerados pela Previdência Social
Oficial.
CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO TECNOPREV
SEÇÃO I
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA INSTITUIDORA
Art.11 - A inscrição da Instituidora, relativamente ao Plano de Benefícios TecnoPrev, instituído para
seus associados, será cancelada:
I-

mediante solicitação da Instituidora;

II -

no caso de sua extinção;
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III - descumprimento de quaisquer cláusulas do respectivo Termo de Convênio de Adesão ou do
presente Plano de Benefícios, bem como de quaisquer disposições expedidas pelo Conselho
Superior ou Diretoria Executiva da BB Previdência;
IV - acordo entre as partes.
Parágrafo único. O cancelamento da inscrição da Instituidora importará na sua retirada da BB
Previdência, na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes.
SEÇÃO II
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE
Art. 12 - Será cancelada a inscrição do participante:
I-

que a requerer;

II -

que deixar de recolher suas contribuições por 03 (três) meses consecutivos, salvo a hipótese
prevista no artigo 57;

III - que falecer;
IV - que receber o pagamento único de que trata o § 2º do artigo 39;
V-

que exercer seu direito ao instituto da portabilidade ou resgate, nos termos das Seções I e III do
Capítulo VI deste Regulamento.

Parágrafo único. O cancelamento da inscrição, previsto no inciso II deste artigo, deverá ser precedido
de notificação ao participante, por carta simples, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
regularizar sua situação.
SEÇÃO III
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 13 - O cancelamento da inscrição do participante implicará no cancelamento automático e imediato
da inscrição dos seus respectivos beneficiários.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao caso de cancelamento por falecimento do
participante.
CAPÍTULO V
DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE PARTICIPANTE ATIVO
Art. 14 - O participante ativo que perder o vínculo associativo com a Instituidora e, na data do término
do vínculo, não tenha tornado-se elegível ao benefício de Renda Mensal por Aposentadoria, poderá
permanecer no TecnoPrev, na condição de participante vinculado, caso continue efetuando
normalmente o recolhimento de suas contribuições, ou de participante remido, caso esteja elegível e
opte pelo instituto do benefício proporcional diferido.
§ 1º O participante deverá formalizar sua opção em tornar-se participante vinculado no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados da data da perda do vínculo associativo com a Instituidora.
§ 2º Os valores referentes às contribuições efetuadas pelo participante vinculado serão atualizados de
acordo com a rentabilidade líquida auferida pela aplicação dos recursos.
CAPÍTULO VI
DOS INSTITUTOS DO RESGATE, DO BENEFÍCIO PROPORCINAL DIFERIDO E DA
PORTABILIDADE
SEÇÃO I
DO RESGATE
Art. 15 - Entende-se por resgate o instituto que faculta ao participante o recebimento de valor
decorrente do seu desligamento do TecnoPrev.
Art. 16 - O Prazo de carência para o pagamento do resgate será de 06 (seis) meses, contado a partir
da data de inscrição no Plano de Benefícios.
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Parágrafo único. No caso de cada contribuição efetuada pelo empregador ao plano de benefícios,
conforme § 1º do artigo 53, o resgate será admitido somente após o cumprimento de prazo de carência
de 18 (dezoito) meses, contado da data do respectivo aporte.
Art 17 - O valor do resgate corresponde ao total do Saldo de Conta do Participante a que se refere o
artigo 50 deste Regulamento.
Art. 18 - A critério do participante, o resgate poderá ser feito sob a forma de pagamento único ou em
até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas de acordo com a rentabilidade líquida
alcançada na aplicação dos recursos.
Art. 19 - O exercício do instituto do resgate implica a cessação dos compromissos do TecnoPrev de
que trata este Regulamento, em relação ao participante e seus respectivos beneficiários.
Art. 20 - É vedado o resgate de recursos portados constituídos em plano de benefícios administrado por
entidade fechada de previdência complementar.
Parágrafo único. Fica facultada ao participante a opção pelo resgate de recursos portados constituídos
em plano de previdência complementar aberta, administrado por entidade aberta de previdência
complementar ou sociedade seguradora.
Art. 21 - O instituto do resgate não será permitido caso o participante esteja em gozo de benefício
previsto neste Regulamento.
SUBSEÇÃO II
DO BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
Art. 22 - Entende-se por benefício proporcional diferido o instituto que faculta ao participante, em razão
da cessação do vínculo associativo com a Instituidora, antes da aquisição do direito ao benefício de
Renda Mensal por Aposentadoria, optar por receber, em tempo futuro, o benefício decorrente dessa
opção.
Art. 23 - Ao participante que não tenha preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício de
Renda Mensal por Aposentadoria previsto neste Regulamento é facultada a opção pelo instituto do
benefício proporcional diferido, hipótese em que se tornará participante remido, na ocorrência
simultânea das seguintes situações:
I-

Cessação do vínculo associativo com a Instituidora;

II - Cumprimento da carência de 03 (três) anos de vinculação ao TecnoPrev;
III - não tenha exercido o direito aos institutos do resgate ou da portabilidade.
§ 1º A carência estabelecida para a opção do participante pelo benefício proporcional diferido será
contada a partir da data de sua inscrição no TecnoPrev.
§ 2º O participante que não formalizar, por escrito, sua escolha por nenhum dos institutos previstos
neste Regulamento, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento do extrato
previdenciário previsto na legislação em vigor, terá presumida sua opção pelo benefício proporcional
diferido, atendidas as demais condições previstas no TecnoPrev.
§ 3º A opção do participante pelo benefício proporcional diferido não impede a posterior opção pelo
instituto da portabilidade ou resgate.
Art. 24 - A opção pelo instituto do benefício proporcional diferido implicará, a partir da data do
requerimento, a cessação das contribuições mensais do participante ativo para o benefício de Renda
Mensal por Aposentadoria.
Parágrafo único. É facultado ao participante remido realizar, durante a fase de diferimento, aportes ao
TecnoPrev, a título de contribuições extraordinárias, para a melhoria do respectivo benefício
decorrente da opção, desde que não inferiores à R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Art. 25 - O benefício decorrente da opção pelo benefício proporcional diferido será devido a partir da
data em que o participante tornar-se-ia elegível ao beneficio de Renda Mensal por Aposentadoria
previsto neste Regulamento, caso mantivesse a sua inscrição no TecnoPrev na condição anterior à
opção.
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Art. 26 - Observado o disposto no artigo 47, o benefício decorrente da opção pelo instituto do benefício
proporcional diferido corresponderá a totalidade do Saldo de Conta do Participante, destinado para o
custeio do benefício de Renda Mensal por Aposentadoria, na data da opção, acrescido de eventuais
contribuições, doações e aportes específicos, atualizado de acordo com a rentabilidade líquida auferida
na aplicação dos recursos.
SEÇÃO III
DA PORTABILIDADE
Art. 27 - Entende-se por portabilidade o instituto que faculta ao participante transferir os recursos
financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de caráter previdenciário
operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o
referido plano.
Art. 28 - O participante ativo poderá optar pelo instituto da portabilidade desde que atendidos os
seguintes requisitos:
I-

Não esteja em gozo de benefício previsto neste Regulamento;

II -

Cumprimento da carência de 03 (três) anos de vinculação ao TecnoPrev;

III - Não tenha exercido o direito ao instituto do resgate.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica para portabilidade de recursos portados
de outro plano de previdência complementar.
§ 2º A carência estabelecida para a opção do participante pela portabilidade será contada a partir da
data de sua inscrição no TecnoPrev.
Art. 29 - A portabilidade é direito inalienável do participante, vedada sua cessão sob qualquer forma.
Parágrafo único. O direito à portabilidade será exercido na forma e condições estabelecidas neste
regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 30 - A portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano de caráter
previdenciário implica na cessação dos compromissos do TecnoPrev em relação ao participante e
seus respectivos beneficiários.
Art. 31 - Para fins de portabilidade, o direito acumulado corresponde ao Saldo de Conta do
Participante.
§ 1º No período compreendido entre a data base do cálculo e a efetiva transferência dos recursos para
outro plano, os valores a serem portados serão atualizados de acordo com a rentabilidade líquida
alcançada na aplicação dos recursos.
§ 2º A data base do cálculo de que trata o § 1º corresponderá à data de cessação das contribuições ao
Plano, ressalvado o disposto no § 3º do caput deste artigo.
§ 3º Na ocorrência de portabilidade, após a opção do participante pelo benefício proporcional diferido, o
valor a ser portado corresponderá àquele apurado de conformidade com o disposto nos §§ 1º e 2º
deste artigo, acrescido de eventuais contribuições especiais para incremento do benefício decorrente
da opção.
§ 4º Além do direito acumulado de que trata o caput deste artigo, considerar-se-á, para fins de
portabilidade, as reservas de recursos financeiros portados de outro plano de benefícios de caráter
previdenciário.
Art. 32 - É vedado que os recursos financeiros transitem pelos participantes dos planos de benefícios,
sob qualquer forma.
Art. 33 - Os recursos portados para o TecnoPrev serão segregados do direito acumulado pelo
participante neste Plano de Benefícios, e resultarão em benefício adicional, ou em melhoria de
benefício, atendidos os mesmos requisitos de elegibilidade previstos neste Regulamento.
Art. 34 - Os eventuais recursos financeiros portados de outro plano de benefícios de caráter
previdenciário para o TecnoPrev serão atualizados do mesmo modo de que os valores destinados
para o custeio dos benefícios previstos neste Regulamento.
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CAPÍTULO VII
DA CARÊNCIA
Art. 35 - Considera-se carência a quantidade mínima de contribuições mensais vertidas para o Plano,
exigida para concessão do benefício de Renda Mensal por Aposentadoria, vedada, para este fim, a
antecipação de contribuições.
§ 1º Nenhum benefício será concedido ao participante em decorrência de eventos verificados antes do
cumprimento da respectiva carência.
§ 2º Considera-se como contribuição mensal para fins de carência, o número de meses de vinculação
ao Plano decorrente da opção pelo instituto do benefício proporcional diferido.
Art. 36 - Ficará sujeito ao cumprimento de nova carência, o participante que perder essa condição e
posteriormente reingressar no TecnoPrev.
CAPÍTULO VIII
DOS BENEFÍCIOS
Art. 37 - O Plano de Benefícios de que trata o presente Regulamento assegura:
I - aos participantes:
- Renda Mensal por Aposentadoria;
- Renda Mensal de Aposentadoria por Invalidez.
II - aos beneficiários: Benefício Previdenciário por Morte do Participante.
SEÇÃO I
DA RENDA MENSAL POR APOSENTADORIA
Art. 38 - A Renda Mensal por Aposentadoria será concedida ao participante a partir da data do
respectivo requerimento, desde que este satisfaça, cumulativamente, as seguintes condições:
I - conte com pelo menos 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, e
II - tenha cumprido a carência de 60 (sessenta) contribuições mensais.
Art. 39 - A Renda Mensal por Aposentadoria consistirá numa mensalidade apurada com base no Saldo
de Conta do Participante, de acordo com as seguintes opções, a critério do participante:
I-

transformação do Saldo de Conta do Participante em renda mensal por tempo determinado de
recebimento desde que não inferior a 10 (dez) anos;

II -

pagamento de até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo de Conta do Participante, em
pagamento único e transformação do saldo remanescente em renda mensal por tempo
determinado de recebimento, desde que não inferior a 10 (dez) anos;

III - renda mensal equivalente a um percentual de, no máximo, 3% (três por cento) do Saldo de
Conta do Participante, recalculados mensalmente, até o seu término; ou
IV - renda mensal por tempo indeterminado, estabelecido com base no Saldo de Conta do
Participante e na sua idade, frente a expectativa média de vida do participante, de acordo com
a tábua de sobrevivência constante na Nota Técnica Atuarial.
§ 1º A renda mensal por tempo indeterminado será recalculada em julho de cada ano considerando-se
o valor remanescente do Saldo de Conta do Participante e a expectativa média de vida do participante,
de acordo com a tábua de sobrevivência constante da Nota Técnica Atuarial.
§ 2º Na hipótese de a renda mensal resultar, a qualquer tempo, em valor inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do salário mínimo vigente, o Saldo de Conta do Participante será pago em parcela única,
cessando com este pagamento todas as obrigações do Plano em relação a este participante,
ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 48.
§ 3º É facultado ao participante alterar anualmente o percentual previsto no inciso III deste artigo,
respeitando o limite máximo.
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SEÇÃO II
DA RENDA MENSAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Art. 40 - A aposentadoria por invalidez será concedida ao participante que a requerer, desde que
satisfeitas cumulativamente as seguintes condições:
I.

esteja em gozo de aposentadoria por invalidez concedida pela previdência social oficial ou, se já
aposentado, comprove a incapacidade permanente para o trabalho por intermédio de laudo
médico pericial emitido por junta médica pericial indicada pela Instituidora;

II. tenha cumprido a carência de 12 (doze) contribuições mensais ao Plano, dispensada quando a
invalidez for motivada por acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença grave
prevista em lei federal para a aposentadoria por invalidez.
Parágrafo único. Ficará sujeito ao cumprimento de nova carência, o participante que perder essa
condição e posteriormente reingressar no TecnoPrev.
Art. 41 - A aposentadoria por invalidez, quando devida, vigerá:
a) a partir da data de início da aposentadoria por invalidez fixada pela previdência social oficial, ou da
data fixada pela junta médica pericial de que trata o inciso I do artigo 40, se requerida em até 180
(cento e oitenta) dias; ou
b) da data do protocolo do requerimento pela Instituidora, se requerida após o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a que se refere a alínea anterior.
Art. 42 - A aposentadoria por invalidez do participante consistirá na transformação do seu saldo de
conta em benefício, de acordo com uma das seguintes opções a ser escolhida pelo participante no ato
do requerimento do benefício:
I-

pagamento único de até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo de conta e transformação do
saldo remanescente em uma renda mensal, a critério do participante, dentre as previstas nos
incisos II a IV, deste artigo;

II -

renda mensal, em número de quotas, por prazo certo de recebimento não inferior a 10 (dez)
anos a ser definido pelo participante por ocasião do requerimento do benefício;

III - renda mensal equivalente a um percentual de, no máximo, 3% (três por cento) do Saldo de
Conta do Participante, recalculados mensalmente, até o seu término; ou
IV - renda mensal por prazo indeterminado, estabelecida com base no saldo de conta projetado e
na expectativa de vida do participante de acordo com a tábua atuarial em vigor.
§ 1º A renda mensal por tempo indeterminado será recalculada em julho de cada ano considerando-se
o valor remanescente do Saldo de Conta do Participante e a expectativa média de vida do participante,
de acordo com a tábua de sobrevivência constante da Nota Técnica Atuarial.
§ 2º Caso o cálculo da aposentadoria por invalidez, apurada na forma escolhida pelo participante,
resulte inferior a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo o saldo de conta do participante será
pago sob a forma de pagamento único, cessando todas as obrigações do Plano em relação ao
participante ou a seus beneficiários.
§ 3º O direito à opção de que trata o caput deste artigo será exercido em caráter irrevogável e
irretratável.
SEÇÃO III
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE
Art. 43 - O Benefício Previdenciário por Morte, decorrente do falecimento de participante ativo ou
assistido, será concedida, mediante requerimento, aos seus respectivos beneficiários inscritos no
TecnoPrev, ou na falta destes, aos herdeiros legalmente habilitados, observados:
I - no caso de falecimento do participante ativo, o benefício será calculado com base no Saldo da
Conta do Participante, e será pago na forma escolhida pelo beneficiário, nos termos dos incisos I
e II do artigo 39 deste Regulamento.
II - para o beneficiário do participante assistido, desde que haja recursos no Saldo de Conta do
Participante, ser-lhe-á concedido benefício sob a mesma forma e prazo de pagamento que o
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participante vinha percebendo, exceto se o participante assistido tenha optado pelo recebimento
na forma do inciso IV do artigo 39, caso em que os beneficiários deverão optar por uma das
formas de pagamento previstas nos incisos I e II do mesmo artigo.
Art. 44 - O Benefício Previdenciário por Morte, quando devido, poderá ser requerido a partir da data do
óbito do participante ou da decisão judicial, no caso de morte presumida.
Parágrafo único. Na hipótese de o benefício mensal resultar, a qualquer tempo, em valor inferior a
50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo vigente, o Saldo de Conta do Participante será pago em
parcela única, cessando com este pagamento todas as obrigações do Plano em relação aos
beneficiários inscritos no TecnoPrev, ou na falta destes, aos herdeiros legalmente habilitados.
Art. 45 - O Benefício Previdenciário por Morte do participante previsto nesta subseção será rateada em
partes iguais entre todos os beneficiários inscritos no TecnoPrev, observado os ditames do artigo 10.
§ 1º Toda vez que ocorrer a perda da condição ou reconhecimento de novo beneficiário, processar-seá novo rateio.
§ 2º O novo beneficiário apenas terá direito ao recebimento de benefícios a partir da data do seu
reconhecimento pela BB Previdência, não cabendo qualquer direito relativo aos pagamentos de
benefícios efetuados anteriormente.
Art. 46 - Quando ocorrer a cessação do pagamento do Benefício Previdenciário por Morte do
participante previsto no artigo anterior, em virtude da perda da qualidade do último beneficiário, as
parcelas vincendas ou o Saldo de Conta do Participante remanescente, conforme o caso, serão pagos,
em uma única vez, aos herdeiros legais do participante falecido, mediante apresentação de alvará
judicial específico exarado nos autos de ação de inventário ou arrolamento correspondente.
CAPÍTULO IX
DA DATA DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E DA FORMA DE PAGAMENTO
SEÇÃO I
DA DATA DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS
Art. 47 - Os benefícios de que trata este Regulamento serão calculados com base nos dados
existentes no último dia útil do mês imediatamente anterior ao do início do respectivo benefício.
SEÇÃO II
DA FORMA DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
Art. 48 - Os benefícios de que trata este Regulamento - ressalvados os casos de pagamento em
parcela única – serão pagos em prestações mensais e consecutivas até o 10º (décimo) dia útil do mês
seguinte ao de competência, pelo prazo de duração do respectivo benefício.
§ 1º Ocorrendo pagamento indevido a maior, será assegurado ao TecnoPrev, o ressarcimento pelo
participante do Plano, da diferença entre o valor pago e o devido, atualizada até o 5º (quinto) dia
anterior ao do efetivo pagamento, com base na rentabilidade líquida alcançada na aplicação dos
recursos.
§ 2º Na hipótese de pagamento efetuado a menor, será assegurado ao participante do Plano, por parte
do TecnoPrev, o recebimento da diferença entre o valor devido e o pago, atualizada até o 5º (quinto)
dia anterior ao do efetivo ressarcimento, baseado na rentabilidade líquida alcançada na aplicação dos
recursos.
Art. 49 - Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data que deveriam ter sido pagas, o direito de
requerer prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo Plano de
Benefícios.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, em nenhuma hipótese ocorrerá
prescrição contra menores, incapazes e ausentes na forma da lei.
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CAPÍTULO X
DA CONTA DO PARTICIPANTE E DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS
SEÇÃO I
DA CONTA DO PARTICIPANTE
Art. 50 - Para cada participante será mantida uma conta individual, composta com recursos oriundos
das contribuições efetuadas pelo participante e seu empregador, nos termos do § 1º do artigo 53, bem
como de eventuais recursos financeiros portados de outro plano de benefícios de caráter
previdenciário, da rentabilidade líquida auferida e das doações, se existentes, deduzida a taxa de
administração e os valores pagos a título de benefício.
SEÇÃO II
DO REAJUSTAMENTO DO BENEFÍCIO
Art. 51 - Os benefícios de prestações mensais assegurados nos incisos I, II e III do art. 39 e incisos I, II
e III do art. 42 deste Regulamento serão ajustados mensalmente de acordo com a rentabilidade líquida
alcançada na aplicação dos recursos.
§ 1º Para reajustamento do valor do benefício, será utilizada a quota correspondente ao último dia útil
do mês de competência da prestação mensal.
§ 2º Sem prejuízo do critério de reajuste de que trata este artigo, será observado, quando for o caso, o
contido nos §§ 1º e 2º do artigo 48.
CAPÍTULO XI
DO PLANO DE CUSTEIO
Art. 52 - O plano de custeio dos benefícios de que trata este Regulamento será avaliado atuarialmente,
no mínimo, uma vez a cada ano, por atuário legalmente habilitado e aprovado pela Diretoria Executiva
da BB Previdência e pela Instituidora.
Parágrafo único. Independentemente do disposto neste artigo, o plano de custeio será revisto sempre
que ocorrerem eventos determinantes de alterações nos encargos do TecnoPrev.
Art. 53 - O benefício previsto neste Regulamento será atendido pelas seguintes fontes de receitas:
I-

contribuições mensais do participante;

II -

contribuições extraordinárias do participante, em percentual e épocas por ele definido;

III - contribuições extraordinárias do participante, em razão de sua opção pelo instituto do benefício
proporcional diferido;
IV - doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos
precedentes.
V-

incisos

receitas de aplicações do patrimônio;

VI - reversão das prestações de benefícios alcançados pela prescrição;
VII - recursos recepcionados pelo TecnoPrev através do instituto da portabilidade.
§ 1º Através de instrumento contratual específico, o empregador poderá efetuar contribuições
previdenciárias destinadas a acrescer o saldo de conta do seu respectivo empregado inscrito no
TecnoPrev.
§ 2º As doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos incisos I, II e III do
caput deste artigo, só serão aceitas pelo presente Plano de Benefícios caso o participante favorecido
tenha uma regularidade mínima de 12 (doze) contribuições mensais.
§ 3º Os valores das prestações de benefícios alcançados pela prescrição serão revertidos para a
constituição de fundo destinado para melhoria dos benefícios já concedidos.
§ 4º Os valores destinados para a constituição do fundo descrito no parágrafo anterior serão rateados
igualmente entre todos os participantes assistidos e beneficiários em gozo de prestação continuada.
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CAPÍTULO XII
DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 54 - As contribuições do participante — deduzida a taxa de administração prevista no artigo 60 —
destinam-se a integrar o respectivo Saldo de Conta do Participante, cujos valores serão atualizados de
acordo com a rentabilidade líquida alcançada na aplicação dos recursos.
Art. 55 - As contribuições mensais do participante serão por ele fixada na data de ingresso no presente
Plano, desde que não inferiores à R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Parágrafo único. O valor da contribuição básica deverá ser definido no dia de ingresso do participante
no TecnoPrev, podendo ser revisada, a seu critério ou quando lhe convier, respeitado o limite de 03
(três) por ano.
Art. 56 - A contribuição extraordinária a que se refere o inciso II do artigo 53 deste Regulamento é de
natureza voluntária e não poderá ser de valor inferior à contribuição mensal do participante.
Art. 57 - Será assegurado ao participante suspender, a qualquer tempo, sua contribuição ao Plano de
Benefícios, por um período de até 06 (seis) meses.
§ 1º O requerimento da suspensão, referida no caput, deverá ser formulado por escrito e entregue à BB
Previdência para deferimento.
§ 2º Novo pedido de suspensão somente poderá ser renovado após o pagamento de pelo menos 01
(uma) contribuição.
CAPÍTULO XIII
DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 58 - As contribuições mensais e extraordinárias serão recolhidas ao TecnoPrev pelo respectivo
participante, por intermédio da BB Previdência, até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao de sua
competência.
§ 1º A não observância do prazo previsto no caput sujeitará o participante a multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor da contribuição devida e juros de mora correspondente a 1% (um por cento) sobre
o mesmo valor.
§ 2º Os valores concernentes às multas e juros mencionados no § 1º serão destinados à cobertura das
despesas administrativas do plano de benefícios.
Art. 59 - O não recolhimento por 03 (três) meses consecutivos das contribuições devidas nos termos
deste Regulamento importará o cancelamento da inscrição do participante, após decorrido o prazo de
30 (trinta) dias da notificação que lhe for feita para pagamento do débito, salvo a hipótese prevista no
artigo 57.
SEÇÃO II
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 60 - A Taxa de Administração, que objetiva cobrir as despesas administrativas da BB Previdência,
é resultante da aplicação de percentuais a serem definidos no Plano de Custeio anual, observados os
limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador, que incidirá sobre o total das
receitas de contribuições da Patrocinadora e dos participantes.
CAPÍTULO XIV
DAS ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO
Art. 61 - Este Regulamento poderá ser alterado por iniciativa da Diretoria Executiva da BB Previdência
ou por iniciativa da Instituidora, estando em ambos os casos sujeito à concordância mútua e, também,
à aprovação pelo órgão governamental competente.
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Parágrafo Único. As alterações não poderão, em qualquer hipótese, contrariar os objetivos referidos
no Estatuto da BB Previdência, nem reduzir os benefícios já concedidos ou prejudicar direitos
adquiridos.
CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 62 - Nas hipóteses de ocorrência de alteração da legislação da Previdência Complementar, dos
padrões monetários, bem como de qualquer outro fato que aumente os encargos futuros do
TecnoPrev estabelecidos neste Regulamento, antecipando pagamentos de benefícios ou majorando
seu valor além do previsto nas avaliações atuariais, esses novos compromissos somente serão
devidos ou admitidos se os participantes propiciarem prévia receita de cobertura total.
Art. 63 - Nenhuma disposição do Estatuto da BB Previdência nem deste Regulamento poderá ser
interpretada como restritiva de direitos previstos na legislação previdenciária.
Art. 64 - O benefício devido ao participante ou aos seus beneficiários ou herdeiros não pode ser objeto
de penhora arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição
de qualquer ônus, assim como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu
recebimento.
Art. 65 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regulamento serão objeto de
análise e deliberação por parte da Diretoria Executiva da BB Previdência, observada a legislação
pertinente, bem como os princípios gerais de direito.
Art. 66 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo órgão governamental
competente.
Parágrafo único. O início de funcionamento do TecnoPrev dar-se-á com o efetivo recolhimento da
contribuição a BB Previdência, retroagindo os seus efeitos ao primeiro dia do mês de competência do
respectivo pagamento.

