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Plano de Benefícios BBPrev Mais Futuro 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer as normas 

gerais do Plano de Benefícios BBPrev Mais Futuro, doravante denominado 

BBPrev Mais Futuro ou Plano, e visa promover o bem-estar social de seus 

associados, membros e familiares, por meio da concessão de benefícios de 

natureza previdenciária. 

  

§ 1º - O Plano, 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 Entidade ou BB Previdência, e também pelas 

disposições legais pertinentes. 

 

§ 2º - O Plano é instituído pela Associação dos Participantes da BB Previdência 

- Associa BB Prev, doravante denominada Instituidora. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Artigo 2º - Para fins deste Regulamento, as expressões, palavras, abreviações 

ou siglas a seguir, terão os significados definidos neste Capítulo. 

 

I. ASSISTIDO: Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação 

continuada previsto no Plano. 

 

II. AUTOPATROCÍNIO: instituto legal que faculta ao Participante a manutenção 

do valor de sua Contribuição Normal e de Risco Adicional, se houver, em caso 

de cessação do vínculo associativo com a Instituidora, de modo a permitir a 

percepção futura de benefícios em níveis similares àqueles anteriormente 

projetados, observado o regulamento do Plano. 

 

III. BENEFICIÁRIO: pessoa física, indicada pelo Participante, para receber 

benefício previsto neste regulamento em decorrência de falecimento do 

Participante. 

 

IV. 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. 

 

V. BENEFÍCIO DE RISCO ADICIONAL: benefício cujo fato gerador decorre de 

morte ou invalidez. 
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VI. BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO: instituto que faculta ao 

Participante, em razão da cessação do vínculo associativo junto à Instituidora, 

antes da aquisição do direito ao Benefício de Aposentadoria Normal previsto no 

Plano, optar por receber, em tempo futuro, benefício de renda programada, 

calculado de acordo com as normas do Plano. 

 

VII. CAPITAL SEGURADO ou IMPORTÂNCIA SEGURADA: valor contratado 

pela Entidade junto à Sociedade Seguradora em favor do Participante que, na 

ocorrência da invalidez total e permanente ou do falecimento deste, será 

transferido para a Entidade e creditado na conta mantida em seu favor para 

composição do saldo utilizado no cálculo do respectivo benefício de risco 

Adicional, sendo custeado pela Contribuição de Risco Adicional. 

 

VIII. CARÊNCIA: período mínimo de vinculação do Participante ao Plano para o 

mesmo poder optar pelo instituto do Resgate. 

 

IX. CONSELHO DELIBERATIVO: é a instância máxima da EFPC, responsável 

pela definição das políticas e estratégias, dentre as quais a política geral de 

administração da EFPC e de seus planos de benefícios, conforme disposto em 

seu Estatuto Social. 

 

X. CONTAS: contas individuais nas quais serão creditadas as Contribuições de 

Participantes e as Contribuições de Terceiros. 

 

XI. CONTA DE PARTICIPANTE: constituída pelas contribuições vertidas pelo 

Participante, descontadas da Taxa de Carregamento e acrescidas dos retornos 

dos investimentos. 

 

XII. CONTA DE TERCEIROS: constituída pelas Contribuições aportadas ao 

Plano por Terceiros, descontadas da Taxa de Carregamento e acrescidas dos 

retornos dos investimentos. 

 

XIII. CONTA DE PORTABILIDADE: constituída pelos valores portados de outro 

plano de benefícios de entidade de previdência complementar ou de sociedade 

seguradora, segregados em subcontas por entidade aberta ou fechada de 

previdência complementar. 

 

XIV. CONTRATO DE SEGURO: contrato a ser firmado formalmente entre a 

Entidade, na qualidade de administradora do Plano e Estipulante da Apólice, e a 

Sociedade Seguradora, para Cobertura de Risco Adicional nos casos de 

invalidez ou morte do Participante Ativo ou Autopatrocinado, o qual regerá as 

condições pelas quais os Participantes poderão ter direito à referida cobertura, 

bem como estabelecerá as regras de aceitação dos Participantes, níveis 

contributivos e montantes cobertos. 
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XV. CONTRIBUIÇÃO: é o valor de aporte financeiro efetuado ao Plano. 

 

XVI. CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: modalidade de plano cujos benefícios de 

aposentadoria têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta 

mantido em favor do Participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, 

acrescidas dos retornos dos investimentos. 

 

XVII. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS: contribuição facultativa realizada pela 

Instituidora em relação a seus associados ou por quaisquer Terceiros. 

 

XVIII. CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PARTICIPANTE: contribuição feita pelo 

Participante em periodicidade por ele definida, observadas as alternativas 

disponibilizadas pela BB Previdência, e destinada à constituição de reservas 

com a finalidade de prover o pagamento de benefícios e o custeio administrativo, 

se for o caso. 

 

XIX. CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA DO PARTICIPANTE: contribuição 

facultativa, recolhida pelo Participante eventualmente e destinada à constituição 

de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios e o custeio 

administrativo, se for o caso. 

 

XX. CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ADICIONAL: contribuição de caráter 

obrigatório para aqueles Participantes que optarem por contratar a Cobertura de 

Risco Adicional oferecida pelo Plano em parceria com a Sociedade Seguradora, 

realizada pelos próprios Participantes Segurados, ou pela Instituidora ou ainda 

por Terceiros, em periodicidade definida pelo Participante, observadas as 

opções disponibilizadas e demais condições previstas no Contrato de Seguro, e 

destinada à Cobertura de Risco Adicional decorrente de invalidez ou morte do 

Participante Ativo ou Autopatrocinado. 

 

XXI. CONVÊNIO DE ADESÃO: instrumento contratual por meio do qual a 

Instituidora e a Entidade Fechada de Previdência Complementar estabelecem 

suas obrigações e direitos para a administração e execução de Plano de 

Benefícios, condicionado à aprovação do órgão governamental competente. 

 

XXII. COTA: significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e a sua 

variação corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada 

com a aplicação dos recursos. 

 

XXIII. DATA EFETIVA DO PLANO: data de início da operação do Plano, 

obedecido para tanto o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

publicação da aprovação pelo órgão governamental competente. 
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XXIV. DIRETORIA-EXECUTIVA: órgão responsável pela administração da BB 

Previdência e dos planos de benefícios, observada a política geral traçada pelo 

Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social. 

 

XXV. ELEGIBILIDADE: condição fixada no Regulamento do Plano de Benefícios 

para que o Participante adquira o direito à concessão dos benefícios previstos. 

 

XXVI. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC ou 

ENTIDADE: 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. 

 

XXVII. ESTATUTO SOCIAL ou ESTATUTO: conjunto de regras que definem a 

constituição e o funcionamento da BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do 

Brasil. 

 

XXVIII. EXTRATO DE CONTRIBUIÇÕES: documento a ser disponibilizado, 

periodicamente, pela BB Previdência, registrando as movimentações financeiras 

de cada Participante. 

 

XXIX. EXTRATO PREVIDENCIÁRIO: documento a ser disponibilizado, ao 

Participante, em razão do término do vínculo associativo com a Instituidora ou 

do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício programado, 

contendo informações para subsidiá-lo na opção por um dos institutos ou pelo 

benefício programado oferecido pelo Plano, conforme o caso. 

 

XXX. FUNDO ADMINISTRATIVO: Fundo para cobertura de despesas 

administrativas a serem realizadas pela BB Previdência na administração do 

Plano. 

 

XXXI. FUNDO DE REVERSÃO: fundo constituído pela retenção de recursos 

acumulados no Plano, oriundos de contribuições de Terceiros ou da Instituidora, 

em caso de Resgate pelo Participante. 

 

XXXII. FUNDO DE PRESCRIÇÃO: fundo constituído por valores jacentes, 

devidos a Participantes, Beneficiários ou herdeiros legais, mas jamais 

reclamados, destinado à reversão em favor da rentabilidade da cota do Plano 

após findo prazo prescricional, na forma deste Regulamento. 

 

XXXIII. ÍNDICE DE REAJUSTE DO PLANO: IPCA - Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, ou outro índice definido pelo órgão competente da Entidade 

e amplamente divulgado aos Participantes do Plano. 
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XXXIV. INSTITUIDORA: a Associação de Participantes da BB Previdência, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem caráter de 

representação social, cultural, e jurídica dos participantes, ativos e assistidos, 

dos planos de benefícios administrados pela BB Previdência. 

 

XXXV - LAUDO MÉDICO OFICIAL: laudo médico fundamentado com exposição 

das observações, estudos, exames efetuados e registros das conclusões, 

emitido por profissional devidamente habilitado e vinculado ao serviço médico 

oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

 

XXXVI. MEMBRO: pessoas físicas vinculadas direta ou indiretamente à 

Instituidora, que poderão se tornar Participantes do Plano, conforme disposto 

neste Regulamento e na legislação vigente. 

 

XXXVII. MEMBRO COM VÍNCULO DIRETO: os associados, gerentes, diretores, 

conselheiros e outros dirigentes da Instituidora. 

 

XXXVIII. MEMBRO COM VÍNCULO INDIRETO: os sócios e empregados de 

pessoas jurídicas eventualmente vinculadas à Instituidora e seus respectivos 

cônjuges e dependentes econômicos; os empregados vinculados à Instituidora 

e seus respectivos cônjuges e dependentes econômicos, bem como os cônjuges 

e dependentes econômicos dos membros com vínculo direto. 

 

XXXIX. NOTA TÉCNICA ATUARIAL: instrumento técnico oficial, elaborado pelo 

atuário, responsável técnico do Plano, registrado no Instituto Brasileiro de 

Atuária (IBA), que contém características gerais do Plano, bases técnicas e 

fórmulas de cálculo. 

 

XL. PARTICIPANTE: pessoa física, vinculada direta ou indiretamente à 

Instituidora, que adere ao Plano e a ele permanece vinculado, nos termos e 

condições previstas neste Regulamento. 

 

XLI. PARTICIPANTE ATIVO: Participante que não esteja em gozo de benefício 

garantido pelo Plano. 

 

XLII. PARTICIPANTE AUTOPATROCINADO: aquele que, estando na condição 

de Participante Ativo, optar pelo instituto do Autopatrocínio. 

 

XLIII. PARTICIPANTE SEGURADO: aquele Participante cuja Cobertura de 

Risco Adicional foi aceita pela Sociedade Seguradora, fazendo, portanto, jus à 

Cobertura de Risco Adicional no caso de ocorrência dos eventos cobertos e 

devendo realizar as respectivas Contribuições de Risco Adicional, de acordo 

com as condições previstas neste Regulamento e no Contrato de Seguro. 
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XLIV. PARTICIPANTE VINCULADO: aquele que, estando na condição de 

Participante Ativo ou Autopatrocinado, optar pelo instituto do Benefício 

Proporcional Diferido. 

 

XLV. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: plano que tem por finalidade 

registrar as atividades referentes à gestão administrativa da Entidade, cujo 

Regulamento específico é aprovado pelo órgão competente da Entidade e 

contém a definição dos requisitos necessários para a operacionalização da 

referida gestão. 

 

XLVI. PLANO OU PLANO DE BENEFÍCIOS: complexo de direitos e obrigações 

que conformam a relação jurídica multilateral estabelecida entre Participantes, 

Instituidora e Entidade, de acordo com as condições previstas neste 

Regulamento, com a finalidade comum de concessão e manutenção de 

benefícios previdenciários em favor dos Participantes e seus Beneficiários, 

mediante a formação de poupança decorrente das contribuições dos 

Participantes e Terceiros, bem como da rentabilidade dos investimentos 

realizados pela Entidade. 

 

XLVII. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: documento aprovado pelo órgão 

competente da Entidade que estabelece as diretrizes e limites de aplicações dos 

recursos garantidores do Plano. 

 

XLVIII. 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. 

 

XLIX. REGULAMENTO: documento que registra os direitos e obrigações dos 

membros do Plano, 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 formas de pagamento. 

 

L. RESGATE: instituto que faculta ao Participante o recebimento de valor 

correspondente ao seu respectivo saldo de conta, nas condições previstas neste 

Regulamento. 

 

LI. RESGATE PARCIAL: instituto legal que faculta ao Participante recebimento 

de parte de valor acumulado no seu saldo de conta, sem a obrigatoriedade do 

desligamento do Plano, nas condições previstas neste Regulamento. 

 

LII. SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE: saldo individualizado composto 

pelos valores vertidos ao Plano de Benefícios em nome do Participante, 

deduzidos da Taxa de Carregamento e atualizados de acordo com a variação da 

cota do Plano. 
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LIII. SALDO TOTAL: Soma das Contas do Participante, de Terceiros e de 

Portabilidade, para cada Participante, que servirá de base para cálculo dos 

benefícios e institutos previstos no Plano. 

 

LIV. SEGURADORA OU SOCIEDADE SEGURADORA: Sociedade Seguradora 

contratada pela Entidade, que assume a administração dos valores pagos 

mensalmente pelo Participante e eventualmente por Terceiros e pela Instituidora 

para a Cobertura de Risco Adicional decorrente dos eventos de invalidez ou 

morte, bem como, no caso de ocorrência do evento segurado, o pagamento à 

Entidade do valor correspondente ao Capital Segurado, que será creditado na 

Conta de Participante para fins de concessão do benefício a que o Participante 

ou seu(s) Beneficiário(s), conforme o caso, faça(m) jus.  

 

LV. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: corresponde ao percentual incidente sobre o 

montante dos recursos garantidores do Plano de Benefícios, na forma 

estabelecida no Plano Anual de Custeio aprovado pelo órgão competente da 

Entidade, observada a legislação vigente, sendo destinada à cobertura das 

despesas com a administração do Plano. 

 

LVI. TAXA DE CARREGAMENTO: percentual incidente sobre a soma das 

contribuições do Plano, na forma estabelecida no Plano Anual de Custeio 

aprovado pelo órgão competente da Entidade, sendo destinada à cobertura das 

despesas com a administração do Plano. 

 

LVII. TERCEIRO: pessoa jurídica que poderá contribuir para o plano, mediante 

formalização documento contratual específico junto à BB Previdência. 

 

LVIII. TERMO DE OPÇÃO: documento por meio do qual o Participante exerce 

opção pelos institutos, nas condições previstas neste Regulamento. 

 

LIX. TERMO DE PORTABILIDADE: documento que formaliza a transferência 

dos recursos correspondentes ao direito acumulado do Participante entre planos 

de benefícios previdenciários, por meio do instituto de portabilidade, observada 

a legislação vigente. 

 

LX. UNIDADE PREVIDENCIÁRIA (UP): Corresponde a R$ 1,00 (um real) na 

Data Efetiva do Plano, e será atualizada anualmente no de janeiro, de acordo 

com a variação do Índice de Reajuste.   

 

CAPÍTULO III 

DOS INTEGRANTES DO PLANO 

 

Artigo 3º - Integram o Plano: 
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I - A Instituidora; 

 

II - Os Participantes; 

 

III - Os Assistidos; e 

 

IV - Os Beneficiários.  

 

Seção I 

Da Instituidora 

 

Artigo 4º - Considera-se Instituidora do BBPrev Mais Futuro a Associação dos 

Participantes da BB Previdência - Associa BBPrev, pessoa jurídica regularmente 

constituída na forma de associação, que aderiu a este Plano, mediante 

celebração de Convênio de Adesão. 

 

Parágrafo único - A manutenção da inscrição da Associação dos Participantes 

da BB Previdência, é condição essencial para a inscrição dos seus membros 

com vínculo direto ou indireto no Plano. 

 

Seção II 

Dos Participantes e Assistidos 

 

Artigo 5º - Poderão se inscrever no presente Plano na qualidade de Participante 

as pessoas físicas que mantenham vínculo associativo com a Instituidora, na 

forma de seu Estatuto, deste Regulamento e da legislação vigente. 

 

§ 1º - Além dos associados à Instituidora, poderão se inscrever na qualidade de 
Participante, ainda, aquelas pessoas físicas que mantenham vínculo direto ou 
indireto com a Instituidora ou com as pessoas jurídicas associadas com a 
Instituidora. 
 
§ 2º - São considerados membros com vínculo direto os gerentes, diretores, 
conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes. 
 
§3º - São considerados membros com vínculo indireto: 
 
I - Os sócios e empregados de pessoas jurídicas vinculadas à Instituidora, por 
linha direta ou indireta; 
 
II - Os empregados vinculados ao instituidor; e  
 
III - Os cônjuges e dependentes econômicos dos membros elencados acima, 
com vínculo direto ou indireto.  
 
Artigo 6º - Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo 

de benefício de prestação continuada assegurado pelo Plano. 
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Seção III 

Dos Beneficiários  

 

Artigo 7º - São Beneficiários do Participante para fins de recebimento de 

benefício previsto neste Regulamento em decorrência de seu falecimento, 

quaisquer pessoas físicas por ele designadas e assim inscritas formalmente no 

Plano. 

 

Artigo 8º - Havendo a indicação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o 

Assistido deverá estipular o percentual do Saldo Total a que cada qual fará jus 

em eventual rateio.  

 

§ 1º - O percentual de que trata o caput poderá ser alterado a qualquer momento, 

mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela BB 

Previdência. 

 

§ 2º - O formulário mencionado no § 1º revoga e substitui o percentual estipulado 

na forma do caput. 

 

§ 3º - Caso não seja informado o percentual do Saldo Total que caberá à cada 

Beneficiário, o montante será rateado em partes iguais. 

 

Seção IV 

Da Inscrição no Plano 

 

Artigo 9º - A inscrição do Participante no Plano é facultativa, far-se-á por meio 

de formulário eletrônico ou ficha de inscrição disponibilizados pela BB 

Previdência aos Membros e formalizará a expressa concordância do Participante 

às condições estabelecidas neste Regulamento, inclusive no que diz respeito ao 

pagamento das contribuições normais. 

 

§ 1º - Além do formulário eletrônico ou ficha de inscrição, serão também 

disponibilizados o Estatuto da BB Previdência, o Regulamento do Plano e 

material explicativo que descreva em linguagem simples as características do 

Plano. 

 

§ 2º - O Participante deverá, no ato de sua inscrição no Plano, indicar a idade na 

qual será elegível ao Benefício de Aposentadoria Normal oferecido pelo Plano, 

observada a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

 

§ 3º - A idade de elegibilidade poderá ser alterada pelo Participante mediante 

preenchimento de requerimento específico, na forma disponibilizada pela BB 

Previdência. 
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§ 4º - O Participante poderá realizar quantas inscrições no Plano entender 

convenientes para seu planejamento previdenciário, sendo cada inscrição 

tratada de maneira autônoma, como planos de benefícios distintos, embora 

todas sujeitas ao presente Regulamento. 

 

Artigo 10 - O Participante poderá inscrever seus Beneficiários no ato da sua 

inscrição, mediante o preenchimento de campos específicos.  

 

§ 1º - O Participante poderá atualizar o rol de seus Beneficiários, mediante o 

preenchimento de formulário próprio fornecido pela Entidade. 

 

§ 2º - O formulário mencionado no § 1º revoga e substitui o apresentado na forma 

do caput. 

 

Artigo 11 - O Participante é obrigado a manter atualizados os dados cadastrais 

seus e de seu(s) Beneficiário(s), devendo comunicar à BB Previdência, por meio 

de formulário próprio, qualquer alteração a respeito das informações prestadas 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência, bem como fornecer todos 

os documentos comprobatórios que lhe forem exigidos. 

 

Seção V 

Da Inscrição na Cobertura de Risco Adicional 

 

Artigo 12 - O Participante, quando da sua inscrição no Plano, poderá optar por 

aderir à Cobertura de Risco Adicional, sujeitando-se à homologação da 

Sociedade Seguradora, nos termos do Contrato de Seguro. 

 

§ 1º - A inscrição do Participante na Cobertura de Risco Adicional far-se-á por 

meio de formulário eletrônico ou proposta de adesão disponibilizados pela BB 

Previdência aos Membros e deverá conter o valor do Capital Segurado, o valor 

e periodicidade das Contribuições de Risco Adicional, conforme faixas 

disponibilizadas pela Seguradora, bem como outras condições pertinentes à 

contratação da Cobertura de Risco Adicional. 

 

§ 2º - No ato da inscrição na Cobertura de Risco Adicional, poderá ser exigido 

do Participante o preenchimento de declaração pessoal de saúde e atividade e 

outros documentos pessoais, conforme as faixas de Capital Segurado 

previamente definidas pela Seguradora no Contrato de Seguro. 

 

§ 3º - As condições de contratação, manutenção, vigência, renovação e eventual 

cancelamento do Capital Segurado estarão disciplinadas no Contrato de Seguro, 

firmado entre a BB Previdência, na qualidade de Estipulante do Seguro e 

administradora do Plano, e a Seguradora. 

 

Artigo 13 - O Participante que não solicitar sua inscrição na Cobertura de Risco 
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Adicional no ato da inscrição no Plano, poderá fazê-lo a qualquer tempo, desde 

que atendidas as condições listadas a seguir, conforme lhes for aplicável: 

 

I - Não estar em gozo de um dos benefícios previstos neste Regulamento;  

  

II - Não estar com os direitos e obrigações perante ao Plano suspensos, na forma 

da Seção IV do Capítulo IV; e 

 

III - Atender aos demais requisitos previstos no Contrato de Seguro.  

 

Artigo 14 - Caso haja recusa da inscrição de Participante pela Seguradora na 

respectiva apólice de seguro coletivo, não será ele considerado Participante 

Segurado, não tendo direito à Cobertura de Risco Adicional e, por conseguinte, 

tampouco deverá realizar a respectiva Contribuição de Risco Adicional. 

 

Parágrafo único - Caso ocorra a recusa constante do caput, o Participante ou 

seus Beneficiários poderão requerer os benefícios de Aposentadoria por 

Invalidez ou de Falecimento sem a realização da indenização que trata o 

Capítulo VII. 

 

Seção VI 

Do Cancelamento da Inscrição no Plano 

 

Artigo 15 - Dar-se-á o cancelamento da inscrição no Plano para o Participante 

que assim o requerer, mediante solicitação formal do Participante em formulário 

próprio fornecido pela Entidade. 

 

§ 1º - O cancelamento da inscrição do Participante importará na imediata perda 

dos direitos inerentes a essa qualidade, inclusive no que diz respeito à Cobertura 

de Risco Adicional, e no cancelamento automático da inscrição dos seus 

Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação. 

 

§ 2º - Sem prejuízo ao disposto no §1º, ao Participante que requerer o 

cancelamento de sua inscrição será assegurado o exercício dos institutos do 

Resgate ou da Portabilidade, na forma deste Regulamento. 

 

Seção VII 

Do Cancelamento da Cobertura de Risco Adicional 

 

Artigo 16 - Sem prejuízo à inscrição do Participante no Plano, será cancelada a 

inscrição na Cobertura de Risco Adicional do Participante que: 

 

I - Requerer; ou 
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II - Deixar de realizar a Contribuição de Risco Adicional na periodicidade 

estabelecida quando de sua inscrição na Cobertura de Risco Adicional, 

observadas as disposições do Contrato de Seguro, mediante simples notificação 

por meio dos veículos de comunicação usualmente utilizados pela Entidade. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Seção I 

Das Contas 

 

Artigo 17 - Os recursos vertidos ao Plano, deduzidos da Taxa de Carregamento, 

serão transformados em cotas patrimoniais do Plano e comporão a Conta do 

Participante, a Conta de Terceiros e a Conta de Portabilidade, para cada 

Participante. 

 

§ 1º - A Conta de Participante será constituída pelas Contribuições Normal e 

Esporádica do Participante, descontadas da Taxa de Carregamento, e 

acrescidas dos retornos dos investimentos realizados pela BB Previdência. 

 

§ 2º - A Conta de Terceiros será constituída pelas Contribuições aportadas ao 

Plano por Terceiros, segregada em subcontas de cada um dos Terceiros, 

conforme a constituição, descontadas da Taxa de Carregamento, e acrescidas 

dos retornos dos investimentos. 

 

§ 3º - A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro 

plano de benefícios de entidade de previdência complementar ou de sociedade 

seguradora, segregados em subcontas por entidade aberta ou fechada de 

previdência complementar, conforme sua constituição, acrescidos dos retornos 

dos investimentos. 

 

§ 4º - A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Terceiros e da 

Conta de Portabilidade constituirão o Saldo Total. 

 

Artigo 18 - Em caso de ocorrência de Benefícios de Risco Adicional, o Capital 

Segurado destinado à cobertura dos eventos de morte ou de invalidez total e 

permanente será transferido pela Sociedade Seguradora para a BB Previdência 

e depositado na conta mantida em favor do Participante, sendo transformado em 

cotas pelo valor da cota do dia do crédito disponibilizado pela Sociedade 

Seguradora e passando a integrar o Saldo Total de que trata o § 4º do artigo 

anterior. 

 

Artigo 19 - As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$1,00 

(um real) cada. 
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Parágrafo único - O valor da cota será determinado diariamente e significa uma 

fração representativa do patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada 

pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos. 

 

Artigo 20 - A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em 

cotas. 

 

Seção II 

Do Plano de Custeio 

 

Artigo 21 - O custeio dos benefícios assegurados pelo Plano será atendido por 

contribuições dos Participantes; da Instituidora e de Terceiros, quando houver; e 

pelo resultado líquido das aplicações desses recursos. 

 

§ 1º - O Plano de Custeio será elaborado anualmente, observadas as diretrizes 

da BB Previdência, o convênio junto à Instituidora e as normas vigentes.  

 

§ 2º - Sem prejuízo do disposto neste artigo, o Plano de Custeio poderá ser 

revisto a qualquer tempo, sempre que ocorrerem eventos determinantes de 

alterações nos custos do Plano, observadas as normas vigentes. 

 

Artigo 22 - Na elaboração do Plano de Custeio, serão consideradas as seguintes 

fontes de receitas:  

  

I - Contribuição dos Participantes;  

 

II - Contribuição de Terceiros;  

 

III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;  

 

IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais;  

 

V - Reversão das prestações de benefícios alcançados pela prescrição; e 

 

VI - Doações, subvenções, legados e outras fontes de receita, não previstas nos 

itens precedentes. 

 

Seção III 

Das Contribuições  

 

Artigo 23 - As Contribuições vertidas para o Plano se classificam em: 

 

I - Contribuição Normal e Contribuição Esporádica do Participante:  

 
II - Contribuição de Terceiros; 
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III - Contribuição de Risco Adicional do Participante; e  

 

III - Contribuição de Risco Adicional de Terceiros.  

 

Subseção I 

Da Contribuição do Participante 

 

Artigo 24 - As contribuições do Participante, deduzidas da Taxa de 

Carregamento, destinam-se a integrar o respectivo Saldo de Conta do 

Participante, cujos valores serão atualizados de acordo com a variação da cota 

do Plano. 

 

Artigo 25 - A Contribuição Normal do Participante terá valor e periodicidade por 

ele definidos, na data de ingresso no presente Plano, e poderá ser revista a 

qualquer tempo, desde que observado o valor mínimo estabelecido pela BB 

Previdência, prévia e amplamente divulgado aos Participantes. 

 

Parágrafo único - A alteração do valor da contribuição será implementada de 

acordo com os prazos e rotinas da BB Previdência, sendo efetiva a partir da 

primeira contribuição subsequente ao processamento do requerimento do 

Participante pela Entidade. 

 

Artigo 26 - Além da Contribuição Normal, faculta-se ao Participante, mediante 

solicitação formal, efetuar Contribuição Esporádica, voluntária e facultativa, 

observado o valor mínimo previsto no artigo anterior. 

 

Subseção II 

Da Contribuição de Terceiros 

 

Artigo 27 - O Plano poderá receber Contribuição de Terceiros realizada pela 

Instituidora ou por quaisquer Terceiros, para a constituição de reservas com a 

finalidade de prover o pagamento de benefícios aos Participantes designados 

pelos Terceiros contribuintes. 

 

Parágrafo único - As contribuições de Terceiros serão facultativas e serão 

realizadas em periodicidade e valor por eles definida, mediante prévio acordo 

com a BB Previdência. 

 

Subseção III 

Da Contribuição de Risco Adicional 

 

Artigo 28 - O Participante Segurado deverá recolher mensalmente a 

Contribuição de Risco Adicional de sua responsabilidade, destinada a custear a 

Cobertura de Risco contratada pela BB Previdência, junto a uma Sociedade 
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Seguradora, para cobertura de morte ou invalidez permanente do Participante. 

 

Artigo 29 - A Contribuição de Risco Adicional será estipulada pela Seguradora 

responsável por administrar os recursos destinados à Cobertura de Risco 

Adicional decorrente de invalidez ou morte do Participante Ativo ou 

Autopatrocinado, na forma prevista no Capítulo VII deste Regulamento.  

 

§ 1º - A BB Previdência fará a cobrança da Contribuições de Risco Adicional dos 

Participantes juntamente com a Contribuição Normal do Participante, se 

responsabilizando pelo repasse da Contribuições de Risco Adicional à 

Sociedade Seguradora. 

 

§ 2º - A Contribuição de Risco Adicional poderá ser custeada pela Instituidora ou 

por Terceiros, mediante prévio acordo com a Entidade. 

 

Subseção IV 

Do Recolhimento das Contribuições  

 

Artigo 30 - As Contribuições Normais e de Risco Adicional deverão ser 

recolhidas à Entidade na(s) data(s) prevista(s) no ato da inscrição do Plano e 

contratação da Cobertura de Risco Adicional, se for o caso, de acordo com as 

opções de vencimento disponibilizadas pela BB Previdência, por meio de débito 

em conta corrente, boleto bancário ou outro meio de pagamento que venha a ser 

disponibilizado pela BB Previdência. 

 

§ 1º - O Participante que deixar de recolher mais de 03 (três) parcelas 

consecutivas da Contribuição Normal de sua responsabilidade, será 

automaticamente enquadrado na situação de suspensão de contribuições, de 

que trata a Seção IV deste Capítulo. 

 

§ 2º - No caso de Participante cujas Contribuições Normal e de Risco Adicional 

sejam objeto de retenção em folha de pagamento e repasse à BB Previdência 

por Terceiro, o repasse deverá ocorrer até o 10º dia útil do mês subsequente ao 

da respectiva folha. 

 

§ 3º - No caso de repasse após a data prevista no § 2º acima, será devido pelo 

Terceiro que der causa ao atraso, o pagamento de juros simples de 1% a.m. e 

multa de 1% a.m., calculados a partir da data da retenção da contribuição em 

folha, sobre o montante da contribuição cujo repasse ocorreu com atraso. 

 

§ 4º - Os valores recolhidos a título de juros no § 3º serão destinados ao saldo 

de conta do Participante cujo repasse da contribuição ocorrera em atraso, ao 

passo que aqueles pagos a título de multa constituirão receita administrativa do 

Plano.  
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Seção IV 

Da Suspensão de Contribuições 

 

Artigo 31 - O Participante poderá, mediante requerimento, suspender 

temporariamente o aporte da Contribuição Normal para o Plano a partir do mês 

subsequente ao da opção, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição. 

 

§ 1º - Ao manifestar a opção de que trata o caput o Participante poderá optar por 

suspender também a Contribuição de Risco Adicional, deixando de fazer jus ao 

respectivo Capital Segurado e sujeitando-se a novo processo de homologação 

do risco adicional pela Sociedade Seguradora caso eventualmente opte por 

retomar as contribuições desta natureza. 

 

§ 2º - Caso o Participante não faça a opção de que trata o § 1º, permanecerão 

devidas as parcelas referentes à Contribuição de Risco Adicional durante o 

período de vigência da suspensão das Contribuições Normais, com ônus para o 

Participante, que deverão ser recolhidas mensalmente à Entidade, por meio de 

débito em conta corrente ou boleto bancário, ou outro meio de pagamento que 

venha a ser disponibilizado pela BB Previdência. 

 

§ 3º - O Participante de que trata esta Seção, ao efetuar sua primeira contribuição 

após o período de suspensão de contribuições, terá assegurado o 

restabelecimento dos direitos e obrigações perante ao Plano, observado o 

disposto no §1º. 

 

§ 4º - A faculdade prevista neste artigo poderá ser exercida a qualquer tempo e 

independente de motivação pelo Participante, durante o tempo em que este 

permanecer vinculado ao Plano. 

 

§ 5º - Os períodos de suspensão das contribuições não serão considerados para 

fins de computo do prazo de vinculação do Participante ao Plano. 

 

§ 6º - O Participante que se invalidar nos termos definidos neste Regulamento, 

em período de suspensão de contribuições, terá direito ao Benefício de Renda 

Mensal de Invalidez, nos termos deste Regulamento. 

 

§ 7º - Ocorrendo o falecimento do Participante que esteja com suas contribuições 

ao Plano suspensas, será assegurado aos seus Beneficiários ou, na ausência 

destes, aos legítimos herdeiros, assim reconhecidos em instrumento público 

hábil, o direito ao recebimento de valor apurado conforme Seção III do Capítulo 

V deste Regulamento. 

 

§ 8º - Os Saldos Totais para fins de concessão dos benefícios assegurados nos 

termos dos §§ 6º e 7º deste artigo serão acrescidos dos capitais segurados 

contratados junto à Sociedade Seguradora a título de Cobertura de Risco 
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Adicional somente se o Participante não tiver optado por suspender as 

Contribuições de Risco Adicional, na forma do § 1º, e estiver com elas 

adimplente. 

 

Seção V 

Das Despesas Administrativas 

 

Artigo 32 - As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, 

poderão ser custeadas por: 

 

I - Taxa de Administração;  

 

II - Taxa de Carregamento; e 

 

III - Outras receitas administrativas não previstas nos itens anteriores. 

 

§ 1º - A Taxa de Administração, destinada a cobrir o custeio de despesas 

administrativas do Plano, corresponderá a um percentual incidente sobre o 

montante dos recursos garantidores do Plano no último dia do respectivo 

exercício, sendo objeto de provisionamento diário e apropriação mensal 

calculados de maneira pro rata die. 

 

§ 2º - A Taxa de Carregamento, se instituída, corresponderá a um percentual 

incidente sobre a Contribuição Normal de Participante, bem como sobre a 

Contribuição de Terceiros e da Instituidora. 

 

§ 3º - O órgão estatutário competente da Entidade definirá anualmente os 

percentuais das Taxas de Administração e de Carregamento no Plano de 

Custeio Anual, observados os limites e critérios estabelecidos pelo órgão 

regulador e fiscalizador, devendo as taxas ser amplamente divulgadas aos 

Participantes e Assistidos, por meio dos veículos usualmente utilizados pela 

Entidade. 

 

§ 4º - Os recursos destinados ao custeio das despesas administrativas e da 

Contribuição de Risco Adicional não são passíveis de restituição, a qualquer 

título. 

 

CAPÍTULO V 

DOS BENEFÍCIOS DE RENDA MENSAL 

 

Artigo 33 - Os Benefícios de Renda Mensal assegurados pelo Plano, nos termos 

e condições previstas neste Regulamento, são os seguintes: 

 

I - Aposentadoria Normal;  
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II - Aposentadoria por Invalidez; e 

 

III - Benefício por Falecimento. 

 

Seção I 

Aposentadoria Normal 

 

Artigo 34 - A Aposentadoria Normal assegurada pelo Plano será concedida ao 

Participante que atingir a idade indicada para a elegibilidade e consistirá em uma 

Renda Mensal, calculada com base no respectivo Saldo Total, observado o 

disposto no Capítulo VI deste Regulamento.  

 

Parágrafo único - Quando do atingimento da idade indicada para a elegibilidade 

pelo Participante, a Entidade deverá comunicá-lo e disponibilizar o Extrato 

Previdenciário para fins de concessão do benefício ou de alteração da idade a 

que se refere o caput. 

 

Seção II 

Aposentadoria por Invalidez 

 

Artigo 35 - A Aposentadoria por Invalidez assegurada pelo Plano consistirá em 

uma Renda Mensal, calculada com base no respectivo Saldo Total, observado o 

disposto no Capítulo VI deste Regulamento, e será concedida ao Participante 

que o requerer, desde que atenda cumulativamente as seguintes condições: 

 

I - Comprovar a invalidez mediante apresentação de documento comprobatório 

da incapacidade permanente para o trabalho, por meio de Laudo Médico Oficial 

ou do ato de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez junto ao 

Regime de Previdência Social Oficial; e 

 

II - Não estar recebendo outro benefício pago pelo Plano. 

 

§ 1º - Para fins de cálculo da Aposentadoria por Invalidez, será acrescido ao 

Saldo Total do Participante Segurado o montante pago pela Seguradora relativo 

à Cobertura de Risco Adicional, prevista no Capítulo VII.  

 

§ 2º - A Aposentadoria por Invalidez será calculada na forma de renda mensal, 

observado o disposto no Capítulo VI deste Regulamento. 

 

Seção III 

Benefício por Falecimento 

 

Artigo 36 - O Benefício por Falecimento assegurado pelo Plano consistirá em 

uma Renda Mensal, calculada com base no Saldo Total do respectivo 

Participante, observado o disposto no Capítulo VI deste Regulamento, e será 
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concedido aos Beneficiários do Participante que vier a falecer.  

 

Artigo 37 - Para fins de cálculo do Benefício por Falecimento originário de 

Participante Segurado, será acrescido ao Saldo Total o montante pago pela 

Seguradora em razão da contratação da Cobertura de Risco Adicional, prevista 

no Capítulo VII. 

  

Artigo 38 - Na ausência de Beneficiários, os valores acumulados no Saldo Total 

serão pagos aos herdeiros legais do Participante, assim reconhecidos em 

instrumento público hábil. 

 

Artigo 39 - No caso de falecimento de Beneficiário em gozo de benefício, o Saldo 

Total remanescente, se houver, será pago de uma única vez ao(s) seu(s) 

sucessor(es) designado(s) em documento judicial ou extrajudicial competente. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS OPÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Artigo 40 - Os benefícios de Renda Mensal serão calculados com base no Saldo 

Total e consistirão no recebimento de: 

 

I - um número determinado de cotas por prazo certo, conforme definição formal 

do Participante ou Beneficiário na data do requerimento do benefício, observado 

o prazo mínimo de recebimento de 05 (cinco) anos e máximo de 35 (trinta e 

cinco) anos, com intervalos de 1 (um) ano; ou 

 

II – um percentual do Saldo Total, conforme definição formal do Participante na 

data do requerimento do benefício, observado o mínimo de 0,3% (três décimos 

por cento) e o máximo de 2% (dois por cento), com intervalos de 0,1% (um 

décimo por cento), à critério do Participante ou Beneficiário. 

 

§ 1° - No momento do requerimento do benefício de Renda Mensal, será 

facultada ao Participante ou aos seus Beneficiários a opção por receber em 

pagamento único um percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo 

Total ou de sua cota parte do Saldo Total, conforme o caso, sendo o valor 

remanescente transformado em Benefício de Renda Mensal, conforme disposto 

no caput. 

 

§ 2° - O valor do benefício será pago e reajustado considerando a variação da 

última cota disponível do Plano. 

 

§ 3° - Após a concessão do benefício, será facultado ao Assistido, mediante 

preenchimento de formulário próprio, alterar o prazo ou o percentual de 

recebimento de que tratam os incisos do caput, no mês de dezembro de cada 

ano, para vigorar a partir do exercício seguinte. 
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§ 4° - Não havendo manifestação formal do Assistido, o prazo ou o percentual 

do Benefício de Renda Mensal em vigor será mantido durante o exercício 

seguinte. 

 

Artigo 41 - O deferimento dos benefícios de Participante Segurado somente 

ocorrerá após concluído o processo de regulação do sinistro pela Sociedade 

Seguradora, mediante o pagamento do Capital Segurado ou a comunicação 

definitiva da negativa de cobertura à BB Previdência. 

 

Artigo 42 - O Benefício de Renda Mensal é composto por 12 (doze) parcelas a 

cada ano, pagas pela Entidade até o último dia útil do mês de referência. 

 

Artigo 43 - O pagamento da última prestação do benefício concedido implicará 

na extinção de todo e qualquer compromisso da Entidade para com o Assistido 

e respectivos Beneficiários, quando for o caso. 

 

Parágrafo único - Havendo saldo na conta do Assistido superior ao valor da 

Renda Mensal calculada na forma deste Capítulo, a diferença será paga na 

última parcela do prazo escolhido ou no mês subsequente. 

 

Artigo 44 - Caso o valor de qualquer um dos benefícios previstos neste 

Regulamento, inclusive após o início do recebimento, resultar em valor inferior a 

500 (quinhentas) Unidades Previdenciárias, o Saldo Total remanescente será 

pago de uma única vez ao Assistido ou Beneficiário.  

 

Parágrafo único - O pagamento da totalidade do Saldo Total implicará a 

extinção de todo e qualquer compromisso da Entidade para com o Participante, 

Assistido e Beneficiários.  

 
Artigo 45 - Sobre o Benefício por Falecimento: 
 
I - Ocorrendo falecimento de Participante Ativo, Autopatrocinado ou Vinculado, 

cada Beneficiário exercerá sobre a cota parte do Saldo Total a que fizer jus a 

opção pela forma de recebimento de que trata este Capítulo; 

 

II - Ocorrendo falecimento de Assistido, o montante remanescente do Salto Total 

será rateado de acordo com a cota parte a que faça jus cada Beneficiário, que 

fará, então, sua opção pela forma de recebimento da respectiva Renda Mensal, 

de acordo com o previsto neste Capítulo.  

 

§ 1º - No caso de falecimento do Beneficiário após a concessão de Benefício por 

Falecimento, será extinto o respectivo benefício de Renda Mensal e o valor 

equivalente ao Saldo Total remanescente, ou à cota parte a que fazia jus no caso 

de pluralidade de Beneficiários, será devido na forma de pagamento único aos 
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herdeiros legais do respectivo Beneficiário, assim reconhecidos em instrumento 

público hábil. 

  

§ 2º - Caso não haja Beneficiário inscrito no Plano, o valor equivalente ao Saldo 

Total remanescente será devido na forma de pagamento único aos herdeiros 

legais do Participante ou Assistido, assim reconhecidos em instrumento público 

hábil. 

 

CAPÍTULO VII 

DA COBERTURA DE RISCO ADICIONAL 

 

Artigo 46 - A Cobertura de Risco Adicional oferecida pelo Plano será assegurada 

por meio da contração pela BB Previdência, na qualidade de Estipulante, de 

apólice coletiva junto a uma Sociedade Seguradora, e consistirá na contratação 

de um Capital Segurado a ser pago pela Seguradora em casos de invalidez ou 

morte de Participante Ativo ou Autopatrocinado, destinado a compor o Saldo 

Total sobre o qual será calculado o respectivo Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez ou o Benefício por Falecimento, conforme o caso, na forma prevista 

neste Regulamento.  

 

Artigo 47 - Os termos e condições para a contratação da Cobertura de Risco 

Adicional serão definidos no Contrato de Seguro, instrumento específico a ser 

firmado entre a BB Previdência e a Sociedade Seguradora, figurando aquela 

como Estipulante e representante legal dos Participantes, Assistidos e 

Beneficiários, nos termos da legislação pertinente. 

 
Artigo 48 - A Sociedade Seguradora, formalmente comunicada da invalidez ou 

do falecimento do Participante Ativo ou Autopatrocinado, procederá à regulação 

do sinistro nos termos do Contrato de Seguro e, uma vez confirmada a cobertura 

do evento segurado, repassará à BB Previdência o valor correspondente à 

Cobertura de Risco Adicional contratada, que será creditado na Conta de 

Participante para cálculo do Benefício de Aposentadoria por Invalidez ou do 

Benefício por Falecimento, conforme o caso, quando se dará a plena e irrestrita 

quitação à Seguradora contratada em relação àquele capital segurado.  

 

Parágrafo único - É vedado o pagamento de valores pela Sociedade 

Seguradora diretamente aos Participantes, Assistidos ou Beneficiários. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS INSTITUTOS LEGAIS 

 

Seção I 

Das disposições comuns aos Institutos 

 

Artigo 49 - Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao 
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Participante que rescindir seu vínculo, direto ou indireto, com a Instituidora ou 

Terceiro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento 

da comunicação da cessação do vínculo ou da data do requerimento protocolado 

pelo Participante na BB Previdência, o Extrato de Previdenciário para subsidiar 

a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo. 

 

Artigo 50 - No prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do 

recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, o Participante deverá 

exercer sua opção mediante o preenchimento do Termo de Opção fornecido pela 

BB Previdência juntamente com o Extrato de Previdenciário. 

 

§ 1º - Transcorrido o prazo previsto no caput sem manifestação expressa do 

Participante por algum instituto, será presumida a opção pelo Benefício 

Proporcional Diferido. 

 

§ 2º - Caso o Participante questione as informações contidas no Extrato de 

Previdenciário, o prazo para opção a que se refere o caput será suspenso, até 

que sejam prestados pela BB Previdência os esclarecimentos pertinentes no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 3º - Os institutos do Resgate, Resgate Parcial e da Portabilidade terão os 

valores apurados a partir do protocolo do requerimento na BB Previdência. 

 

Artigo 51 - Ao Participante que requerer o cancelamento de sua inscrição junto 

ao Plano, sem o rompimento do vínculo com a Instituidora ou o Terceiro, será 

assegurada a opção pelos institutos do Resgate ou da Portabilidade, observados 

os requisitos específicos de cada instituto. 

 

Seção II 

Do Autopatrocínio 

 

Artigo 52 - É facultado ao Participante manter o valor de sua Contribuição 

Normal e, caso exista, da Contribuição de Risco Adicional, em caso de 

rompimento do vínculo, direto ou indireto com a Instituidora ou o Terceiro, a fim 

de assegurar a percepção futura do Benefício de Renda Mensal, mediante opção 

pelo Autopatrocínio, hipótese em que se tornará Participante Autopatrocinado. 

 

§ 1º - A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício 

Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou pelo Resgate. 

 

§ 2º - É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o valor de sua 

contribuição, mediante preenchimento de formulário próprio, no momento da 

opção pelo Autopatrocínio e posteriormente a qualquer tempo, observados os 

limites fixados neste Regulamento. 
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§ 3º - A alteração do valor da contribuição será implementada de acordo com os 

prazos e rotinas da BB Previdência, sendo efetiva a partir da primeira 

contribuição subsequente ao processamento do requerimento do Participante 

pela Entidade. 

 

Artigo 53 - Uma vez preenchidos os requisitos previstos neste Regulamento, o 

Participante Autopatrocinado fará jus ao Benefício de Renda Mensal. 

 

Seção III 

Do Benefício Proporcional Diferido 

 

Artigo 54 - O Participante que rescindir o vínculo, direto ou indireto, ou 

equivalente com o Instituidor ou com o Terceiro, antes de preencher as 

condições exigidas para recebimento da Aposentadoria Normal, poderá optar 

pelo Benefício Proporcional Diferido assumindo a condição de Participante 

Vinculado. 

 

Parágrafo único - A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede 

posterior opção pela Portabilidade ou pelo Resgate. 

 

Artigo 55 - A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da 

data do requerimento, a cessação do aporte da Contribuição Normal de 

Participante, da Contribuição de Risco Adicional e da Contribuição de Terceiros 

para o Plano, se houver. 

 

§ 1º - Sem prejuízo ao previsto no caput, o Participante Vinculado responderá 

pela sua participação no custeio administrativo do Plano, por meio da incidência 

de taxa de administração sobre a soma de seus recursos ou outra forma 

estabelecida no Plano Anual de Custeio. 

 

§ 2º - Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições 

Esporádicas ao Plano, desde que observado o valor mínimo estabelecido pela 

BB Previdência, prévia e amplamente divulgado aos Participantes. 

 

§ 3º - Ao Participante Vinculado será facultado requerer, a qualquer tempo, sua 

Aposentadoria Normal. 

 

Artigo 56 - No caso de invalidez ou de falecimento do Participante Vinculado, 

durante o período de diferimento, o Participante ou o Beneficiário fará jus ao 

benefício de Aposentadoria por Invalidez ou ao Benefício por Falecimento, 

respectivamente, conforme previsto neste Regulamento. 

 

Seção IV 

Da Portabilidade 
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Artigo 57 - O Participante que não esteja em gozo de benefício pelo Plano 

poderá exercer a opção pela Portabilidade, transferindo os recursos financeiros 

correspondentes ao Saldo Total para outro plano de benefícios de caráter 

previdenciário, operado por entidade de previdência complementar ou sociedade 

seguradora devidamente autorizada. 

 

§ 1º - A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições 

estabelecidas neste Regulamento e na legislação aplicável, mediante o 

preenchimento do Termo de Portabilidade, terá caráter irrevogável e irretratável 

e seu exercício implicará no encerramento da inscrição do Participante e seus 

Beneficiários no Plano, extinguindo-se, com a transferência dos recursos, toda e 

qualquer obrigação do Plano para com o Participante ou seu Beneficiário. 

 

§ 2º - O Saldo Total será apurado de acordo com a variação da última cota 

disponível do Plano. 

 

Artigo 58 - Aos Participantes do Plano é facultado realizar a portabilidade de 

recursos acumulados em outros planos de benefícios administrados por 

Entidades Abertas ou Fechadas de Previdência Complementar, que serão 

creditados na Conta de Portabilidade vinculada ao Participante e serão 

destinados ao custeio dos benefícios oferecidos pelo Plano. 

 

Artigo 59 - A Portabilidade, seja de entrada ou de saída, dar-se-á mediante 

estrita observância aos normativos correlatos em vigor, quer trate de 

portabilidade de recursos entre planos de benefícios administrados por 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC ou daqueles 

administrados por Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC para 

planos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e vice-versa. 

 

Parágrafo único - Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de 

benefícios para outro em moeda corrente nacional, ficando vedado seu trânsito, 

sob qualquer forma, pelo Participante ou pela Instituidora. 

 

Seção V 

Do Resgate 

 

Artigo 60 - O Participante poderá optar pelo Resgate para recebimento de seu 

direito acumulado no Plano, desde que não esteja em gozo de benefício 

oferecido pelo Plano. 

 

§ 1º - Para exercício da opção pelo instituto do Resgate, o Participante deverá 

ter cumprido prazo mínimo de carência de 36 (trinta e seis) meses, contados a 

partir da data de sua inscrição no Plano. 

 

§ 2º - Em relação a cada uma das contribuições efetuadas por pessoas jurídicas 
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ao Plano, somente será admitido o Resgate após o cumprimento de prazo de 

carência de 36 (trinta e seis) meses, contado da data do respectivo aporte. 

 

§ 3º - Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º, em relação às contribuições 

efetuadas por Terceiro, poderão ser estabelecidas condições adicionais em 

instrumento contratual firmado entre este e a BB Previdência, que serão objeto 

de ampla divulgação aos participantes que recebam ou estejam aptos a receber 

contribuições do respectivo Terceiro. 

 

§ 4º - Para fins do disposto no § 3º, a BB Previdência empregará os meios de 

comunicação usualmente utilizados para divulgação dos assuntos relativos ao 

Plano, sendo adicionalmente assegurado ao participante, a qualquer tempo, a 

consulta ao seu saldo resgatável de maneira discriminada. 

 

Artigo 61 - O direito acumulado para fins de resgate corresponderá à totalidade 

de suas Contribuições Normais e Esporádicas, bem assim à parcela das 

Contribuições de Terceiros a que faça jus, observado o disposto nos parágrafos 

do artigo anterior. 

 

Parágrafo único - O montante resultante do somatório das contribuições de que 

trata o caput será atualizado pelo valor da última cota disponível na data do 

efetivo pagamento do Resgate.  

 

Artigo 62 - O Resgate será efetuado na forma de pagamento único ou, por opção 

do Participante, em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, 

implicando o desligamento do Plano e, mediante o pagamento da última ou única 

parcela devida, a cessação definitiva dos compromissos do Plano para com o 

Participante e respectivos Beneficiários, salvo no caso de Resgate Parcial 

previsto na Seção V deste Capítulo. 

 

Parágrafo único - Caso o Participante opte pelo Resgate em parcelas mensais, 

em hipótese alguma o valor da parcela mensal poderá ser inferior a 500 

(quinhentas) Unidades Previdenciárias, sendo o Resgate neste caso, pago de 

uma única vez ao Participante. 

 

Artigo 63 - O valor equivalente ao instituto do Resgate será assegurado, ainda, 

aos herdeiros legais, assim reconhecidos em instrumento público hábil, do 

Participante que vier a falecer antes de: 

 

I - Exercer sua opção pelo Resgate ou pela Portabilidade em decorrência do 

cancelamento de sua inscrição, na forma da Seção VII do Capítulo III; ou 

 

II - Receber a totalidade de seu direito acumulado, em decorrência da opção pelo 

recebimento parcelado do Resgate, na forma do artigo anterior. 
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Seção VI 

Do Resgate Parcial 

 

Artigo 64 – Após o preenchimento da carência prevista no art. 60, § 1º, será 
facultado ao Participante, sem a obrigatoriedade de desligamento do Plano e a 
qualquer tempo durante a fase contributiva, o Resgate de:   

 
I - Valores oriundos de Portabilidade de recursos que tenham sido constituídos 
em entidades abertas ou entidades fechadas; e 
 
II - Valores que não sejam oriundos das Contribuições Normais vertidas pelo 
Participante, tais como as Contribuições Esporádicas. 

 
Artigo 65 - O Participante poderá, ainda, a cada 02 (dois) anos, sem a 

obrigatoriedade do seu desligamento do Plano, resgatar até 20% (vinte por 

cento) dos valores oriundos de suas Contribuições Normais. 

 

CAPÍTULO IX 

DA PRESCRIÇÃO 

 

Artigo 66 - Prescreve em 05 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem 

reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores 

dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. 

 

§ 1º - Os valores relativos às prestações não reclamadas de que trata o caput, 

após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, serão alocados no 

Fundo de Prescrição e, no encerramento de cada exercício serão reconhecidos 

como ganho para o Plano, sensibilizando a cota do Plano. 

 

§ 2º - Para fins de aplicação do prazo de que trata este artigo, serão 

considerados os seguintes marcos iniciais: 

 

I - Data de disponibilização do Extrato Previdenciário quando do atingimento da 

idade indicada para elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria Normal do 

Plano;  

 

II - Data de óbito do Participante ou Assistido, no caso de prestações devidas 

aos herdeiros legais; ou 

 

III - Data a partir da qual o credor poderia ter exercido o respectivo direito, no 

caso de hipóteses não descritas nos incisos anteriores. 

 
CAPÍTULO X 

DAS ALTERAÇÕES DO PLANO 

 

Artigo 67 - Este Regulamento somente poderá ser alterado por iniciativa da BB 
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Previdência ou da Instituidora, estando em ambos casos sujeito à concordância 

mútua e, também, à aprovação pelo órgão governamental competente. 

 
Parágrafo único - As alterações não poderão, em qualquer hipótese, contrariar 

os objetivos referidos no Estatuto da BB Previdência, nem prejudicar direitos 

adquiridos ou acumulados. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 68 - Sem prejuízo de outras informações cuja divulgação esteja prevista 

na legislação vigente, a Entidade fornecerá aos Participantes extrato contendo 

informações sobre o Plano.  

 

Artigo 69 - Verificado erro no valor do Benefício de Renda Mensal a BB 

Previdência revisará o benefício por meio de ajuste no valor das parcelas futuras, 

considerando o valor remanescente do Saldo Total e a forma de pagamento 

escolhida. 

 

Parágrafo único. A revisão de que trata o caput será objeto de prévia e 

transparente comunicação ao Participante. 

 

Artigo 70 - Em caso de incapacidade civil do Participante ou Beneficiário, por 

força de lei ou de declaração judicial, o respectivo benefício ou instituto será pago 

ao respectivo representante legal. 

 

Artigo 71 - É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos 

benefícios previstos neste Regulamento. 

 

Artigo 72 - Para fins do disposto neste Regulamento, a comprovação da 

condição de legítimos herdeiros poderá ser reconhecida por formal de partilha, 

escritura pública de partilha, escritura pública declaratória de únicos herdeiros, 

autorização por alvará judicial ou ainda por outro documento hábil, conforme 

deliberação do órgão competente da Entidade. 

 

Artigo 73 - Os recursos não resgatáveis verificados na Conta de Terceiros, serão 

destinados à constituição de um Fundo de Reversão segregado por Terceiro, 

que poderá ser utilizado para compensação de contribuições futuras do 

respectivo Terceiro ou outra finalidade, definida a seu critério e resguardada a 

afetação ao Plano.  

 

Parágrafo único - No caso de quebra do contrato específico, o saldo do Fundo 

de Reversão vinculado ao respectivo Terceiro será incorporado ao Plano, 

rentabilizando sua cota. 
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Artigo 74 - Serão consideradas válidas para todos os fins de direito as 

comunicações e notificações feitas pela BB Previdência aos Participantes, 

Assistidos e Beneficiários nos meios habitualmente utilizados pela Entidade para 

esses fins, inclusive disponibilização no acesso restrito do Participante na 

internet ou envio de correspondência aos endereços físicos e eletrônicos por 

eles fornecidos. 

 

Parágrafo único - Sem prejuízo ao compromisso da Entidade em realizar 

campanhas de atualização cadastral, é de responsabilidade do Participante, na 

forma do artigo 11 deste Regulamento, manter os dados cadastrais seus e de 

seus Beneficiários devidamente atualizados, inclusive no que diz respeito aos 

endereços físicos e eletrônicos e telefones de contato. 

  

Artigo 75 - 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. 

 

Artigo 76 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de autorização 

pela autoridade governamental competente. 

 

Parágrafo único - O início de funcionamento do Plano ocorreu em 07.05.2019 

com o efetivo recolhimento da primeira contribuição à BB Previdência, 

retroagindo os seus efeitos ao primeiro dia do mês de competência do respectivo 

pagamento, registrando-se assim a Data Efetiva do Plano, que foi comunicada 

ao órgão governamental competente. 


