
   
 

De/Para das Alterações Regulamentares do Plano A, aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo em 18 de outubro de 2018.  

 

a) Artigo 17, Inclusão do parágrafo único 

 

 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

(Dispositivo inexistente) 

Art. 17. [...] 

Parágrafo único. Não será 

exigido o atendimento à 

condição prevista no inciso 

II, para o Participante 

elegível ao benefício de 

CEAI. 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos adotados 

pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 

 

 

a) Artigo 42, Inclusão dos §1º ao §5º 

 

 

(Dispositivo inexistente) 

Art. 42. [...] 

§1º. A CEAI será devida ao 

Participante enquanto 

permanecer inválido (art. 41, 

inciso IV) e estiver 

recebendo o benefício de 

Aposentadoria por Invalidez 

da Previdência Social. 

§2º. Cessado o estado de 

invalidez, segundo a 

Previdência Social, e caso o 

regime geral permaneça 

pagando o benefício de 

aposentadoria, por prazo 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos adotados 

pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 



 
 

   
 

 
  

 

determinado, as prestações 

da CEAI seguirão sendo 

pagas segundo o seu cálculo 

inicial, com as modificações 

e atualizações previstas neste 

regulamento, 

independentemente de 

alteração do benefício da 

Previdência Social, até a sua 

última prestação. 

§3º. Por ocasião do 

pagamento de quaisquer 

benefícios ou institutos do 

PLANO, serão descontadas 

eventuais prestações de 

CEAI pagas indevidamente, 

atualizadas pelo IAP, até o 

limite de 30% (trinta por 

cento) de cada uma das 

parcelas a serem pagas ao 

Participante, até a sua 

compensação integral. 

§4º. São consideradas 

indevidas as prestações de 

CEAI pagas após a cessação 

das prestações de 

Aposentadoria por Invalidez 

da Previdência Social ou 



 
 

   
 

 
  

 

correspondentes a períodos 

pelos quais o Participante 

auferiu remuneração na 

Patrocinadora. 

§5º. Em caso de extinção do 

contrato de trabalho do 

Participante em gozo de 

CEAI, o requerimento de 

qualquer benefício ou 

instituto do PLANO está 

condicionado à renúncia da 

CEAI. 

 

 

De/Para das Alterações Regulamentares do Plano B aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo em 18 de outubro de 2018. 

 

a)  Artigo 17, Inclusão do parágrafo único 

 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

(Dispositivo inexistente) 

Art. 17. [...] 

Parágrafo único. Não será 

exigido o atendimento à 

condição prevista no inciso I, 

para o Participante elegível 

ao benefício de MAI. 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos adotados 

pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 

 

 

b) Artigo 31, Alteração da redação e inclusão dos §10º ao §12º  

 

 



 
 

   
 

 
  

 

 

 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

Art. 31. A MAI, exceto no caso 

de Participante que tiver optado 

pelo BPD, será constituída de 

uma renda mensal que será paga 

ao Participante enquanto 

permanecer inválido e calculada 

de acordo com a seguinte 

fórmula: 

Art. 31. A MAI, exceto no 

caso de Participante que 

tiver optado pelo BPD, será 

constituída de uma renda 

mensal que será calculada 

de acordo com a seguinte 

fórmula: 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos 

adotados pelo Instituto 

Nacional de 

Seguridade Social – 

INSS. 

 

 

(Dispositivo inexistente) 

§ 10. A MAI será devida ao 

Participante enquanto 

permanecer inválido (art. 

30, inciso III) e estiver 

recebendo o benefício de 

Aposentadoria por Invalidez 

da Previdência Social. 

§ 11. Cessado o estado de 

invalidez, segundo a 

Previdência Social, e caso o 

regime geral permaneça 

pagando o benefício de 

aposentadoria, por prazo 

determinado, as prestações 

da MAI seguirão sendo 

pagas segundo o seu cálculo 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos adotados 

pelo Instituto Nacional 

de Seguridade Social – 

INSS. 



 
 

   
 

 
  

 

inicial, com as modificações 

e atualizações previstas 

neste regulamento, 

independentemente de 

alteração do benefício da 

Previdência Social, até a sua 

última prestação. 

§ 12. Em caso de extinção 

do contrato de trabalho do 

Participante em gozo de 

MAI, o requerimento de 

qualquer benefício ou 

instituto do PLANO está 

condicionado à renúncia da 

MAI. 

 

c) Artigo 60, exclusão do parágrafo único e inclusão dos §1º ao §4º 

 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

Art. 60. [...] 

Parágrafo único. O saldo da Conta 

de Aposentadoria do Participante 

em gozo de MAI que retornar ao 

trabalho, por ter sua aposentadoria 

cancelada ou deixar de atender o 

disposto no inciso III do art. 30, será 

recomposto de acordo com a 

rentabilidade obtida pelo fundo de 

risco entre a data da concessão da 

§1º. Será recomposto o saldo da 

Conta de Aposentadoria do 

Participante em gozo de MAI que 

vier a ser considerado apto para o 

trabalho, por ter sua Aposentadoria 

por Invalidez da Previdência Social 

cancelada ou deixar de atender o 

disposto no inciso III do art. 30. 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos adotados 

pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 



 
 

   
 

 
  

 

MAI e a data de reinício das 

contribuições ao PLANO. 

(Dispositivo inexistente) 

§2º.  A recomposição terá como 

data inicial o dia seguinte à 

cessação da MAI e será atualizada 

de acordo com a rentabilidade 

obtida pelo Fundo de Risco entre a 

data da concessão da MAI e a sua 

interrupção. 

§3º. Por ocasião da recomposição, 

serão descontadas eventuais 

prestações de MAI pagas 

indevidamente, atualizadas pelo 

mesmo critério do parágrafo 

anterior. 

§4º. São consideradas indevidas as 

prestações de MAI pagas após a 

cessação das prestações de 

Aposentadoria por Invalidez da 

Previdência Social ou 

correspondentes a períodos pelos 

quais o Participante auferiu 

remuneração na Patrocinadora. 

Adequação do 

regulamento aos atuais 

procedimentos adotados 

pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 

 


