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CAPÍTULO VII

DAS CONTRIBUIÇÕES

7.1 DA CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES

7.1.1 Contribuição Básica

VERSÃO ATUAL

A Contribuição Básica do Participante

corresponderá ao percentual inteiro,

escolhido pelo Participante, de 1% (um por

cento) ou 2% (dois por cento) aplicável sobre

o Salário de Participação.

VERSÃO PROPOSTA

A Contribuição Básica do Participante

corresponderá a percentual aplicável sobre o

Salário de Participação, definido pelo Plano

de Custeio deste Plano, anualmente.
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JUSTIFICATIVA: Adequação à legislação vigente, com
maior agilidade à implementação do Plano de Custeio
elaborado anualmente.



CAPÍTULO VII

DAS CONTRIBUIÇÕES

7.1 DA CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES

7.1.2 Contribuição Adicional
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VERSÃO ATUAL

A Contribuição Adicional do Participante 

corresponderá a um percentual inteiro, 

livremente escolhido pelo Participante, que 

poderá variar de 0% (zero por cento) a 9% 

(nove por cento) aplicável sobre a parcela do 

Salário de Participação que exceder a 10 

(dez) Unidades Monetárias PREVINDUS.

VERSÃO PROPOSTA

A Contribuição Adicional do Participante

corresponderá a um percentual, livremente

escolhido pelo Participante, aplicável sobre a

parcela do Salário de Participação que

exceder a 10 (dez) Unidades Monetárias

PREVINDUS, definido pelo Plano de

Custeio deste Plano, anualmente.

JUSTIFICATIVA: Adequação à legislação vigente, com
maior agilidade à implementação do Plano de Custeio
elaborado anualmente.



VERSÃO ATUAL

A Contribuição Básica da Patrocinadora será

igual à Contribuição Básica do Participante,

limitada a 1% (um por cento) do Salário de

Participação.

VERSÃO PROPOSTA

A Contribuição Básica da Patrocinadora

corresponderá a percentual aplicável sobre o

Salário de Participação, definido pelo Plano

de Custeio deste Plano, anualmente.

.
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CAPÍTULO VII

DAS CONTRIBUIÇÕES

7.2 DA CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA

7.2.1 Contribuição Básica

JUSTIFICATIVA: Adequação à legislação vigente, com
maior agilidade à implementação do Plano de Custeio
elaborado anualmente.



CAPÍTULO VII

DAS CONTRIBUIÇÕES

7.2 DA CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA

7.2.2 Contribuição Adicional

VERSÃO ATUAL

A Contribuição Adicional da Patrocinadora

será igual à Contribuição Adicional do

Participante.

.

VERSÃO PROPOSTA

A Contribuição Adicional da Patrocinadora

será definida pelo Plano de Custeio deste

Plano, anualmente.
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JUSTIFICATIVA: Adequação à legislação vigente, com
maior agilidade à implementação do Plano de Custeio
elaborado anualmente.



CAPÍTULO VII

DAS CONTRIBUIÇÕES

7.2 DA CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA

7.2.4 Contribuição Normal

VERSÃO ATUAL

A Contribuição Normal da Patrocinadora será

fixada pelo Atuário, na avaliação atuarial

anual, e será utilizada para garantir os

Benefícios de Aposentadoria por Invalidez e

Pensão por Morte antes da Aposentadoria.

.

VERSÃO PROPOSTA

A Contribuição Normal da Patrocinadora

poderá ser fixada, anualmente, pelo Plano de

Custeio deste Plano, e poderá ser utilizada

para garantir os Benefícios de Aposentadoria

por Invalidez e Pensão por Morte antes da

Aposentadoria.

.

.
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JUSTIFICATIVA: Adequação à legislação vigente, com
maior agilidade à implementação do Plano de Custeio
elaborado anualmente.
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Para efeito de divulgação aos participantes 
apresentamos as alterações regulamentares propostas 
para o Plano CD SESI-RJ que são idênticas nos Planos 

CD SENAI-RJ, FIRJAN/CIRJ/IEL, SEBRAE-RJ, 
SENAC-ARRJ e SESC-ARRJ
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JUSTIFICATIVA: Supressão do cálculo de saldo projetado na 
concessão dos benefícios de riscos (morte e invalidez).

Versão Atual:

10.3.2 Benefício Básico 

O valor do Benefício de Aposentadoria por Invalidez será igual a 

uma renda mensal, apurada na Data do Cálculo, sobre o Saldo de 

Conta Aplicável e determinada conforme opção do Participante 

formulada nos termos do item 10.10 deste Regulamento Básico III -

SESI - RJ. 

Para efeito deste Benefício, o Saldo de Conta Aplicável será igual a 

100% (cem por cento) do valor do Saldo da Conta Básica projetada 

obtido pela fórmula (a + b), onde: 

a = 100% (cem por cento) do valor do Saldo da Conta Básica; 

b = duas vezes a soma dos valores correspondentes à última 

Contribuição mensal Básica e Adicional, pagas pelo Participante no 

mês anterior da ocorrência do evento, correspondente a 30 dias, 

multiplicada pelo tempo de serviço futuro contado em meses desde 

o mês da Data do Cálculo até o mês em que o Participante seria 

elegível ao Benefício de Aposentadoria Normal.

Versão Proposta:

10.3.2 Benefício Básico 

O valor do Benefício de Aposentadoria por Invalidez será igual a 

uma renda mensal, apurada na Data do Cálculo, sobre o Saldo de 

Conta Aplicável e determinada conforme opção do Participante 

formulada nos termos do item 10.10 deste Regulamento Básico III -

SESI - RJ.

Para efeito deste Benefício, o Saldo de Conta Aplicável será igual a 

100% (cem por cento) do valor do Saldo da Conta Básica. 
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Versão Atual:

10.5.2 Pensão por Morte antes da Aposentadoria 

10.5.2.1 Benefício Básico 

O valor do Benefício de Pensão por Morte antes da Aposentadoria 

será igual a uma renda mensal, apurada na Data do Cálculo, sobre o 

Saldo de Conta Aplicável. 

Para efeito deste Benefício, o Saldo de Conta Aplicável será igual a 

100% (cem por cento) do valor do Saldo da Conta Básica projetada 

obtido pela fórmula (a + b), onde: 

a = 100% (cem por cento) do Saldo da Conta Básica; 

b = duas vezes a soma dos valores correspondentes à última 

Contribuição mensal Básica e Adicional, pagas pelo Participante no 

mês anterior da ocorrência do evento, correspondente a 30 dias, 

multiplicada pelo tempo de serviço futuro contado em meses desde 

o mês da Data do Cálculo até o mês em que o Participante seria 

elegível ao Benefício de Aposentadoria Normal.

.

Versão Proposta:

10.5.2 Pensão por Morte antes da Aposentadoria 

10.5.2.1 Benefício Básico 

O valor do Benefício de Pensão por Morte antes da Aposentadoria 

será igual a uma renda mensal, apurada na Data do Cálculo, sobre o 

Saldo de Conta Aplicável. 
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JUSTIFICATIVA: Supressão do cálculo de saldo projetado na 
concessão dos benefícios de riscos (morte e invalidez).
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Seção XI

Da Suplementação de Pensão

Artigo 63 - A Suplementação de Pensão será constituída de uma “quota familiar” e de tantas “quotas

individuais” quantos forem os Beneficiários, até o máximo de 5 (cinco).

VERSÃO ATUAL

Parágrafo 1º - A quota familiar será igual a

75% (setenta e cinco por cento) e a quota

individual será igual a 5% (cinco por cento)

por Beneficiário, sendo ambas somadas

incidirão sobre o Valor Básico da

Suplementação de Pensão.

VERSÃO PROPOSTA

Parágrafo 1º - A quota familiar será igual a

50% (cinquenta por cento) e a quota

individual será igual a 10% (dez por cento)

por Beneficiário, sendo ambas somadas

incidirão sobre o Valor Básico da

Suplementação de Pensão.
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JUSTIFICATIVA: Redução de benefício com o objetivo
de minimizar a situação deficitária de origem estrutural.



Seção XII

Do Pecúlio por Morte

VERSÃO ATUAL

Artigo 68 - O Pecúlio por Morte, no caso de

falecimento do Participante Ativo ou

Autopatrocinado, consistirá no pagamento de

uma importância em dinheiro igual ao

quíntuplo do salário real de benefício.

VERSÃO PROPOSTA

Artigo 68 - O Pecúlio por Morte, no caso de

falecimento do Participante Ativo ou

Autopatrocinado, consistirá no pagamento de

uma importância em dinheiro igual ao dobro

do salário real de benefício.
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JUSTIFICATIVA: Redução de benefício com o objetivo
de minimizar a situação deficitária de origem estrutural.



Seção XII

Do Pecúlio por Morte

VERSÃO ATUAL

Parágrafo único - No caso de falecimento de

Participante Assistido, exceto o Beneficiário

em gozo de benefício de prestação

continuada, o Pecúlio por Morte consistirá no

pagamento equivalente ao quíntuplo do valor

do Benefício de Suplementação que vinha

recebendo.

VERSÃO PROPOSTA

Parágrafo único - No caso de falecimento de

Participante Assistido, exceto o Beneficiário

em gozo de benefício de prestação

continuada, o Pecúlio por Morte consistirá no

pagamento equivalente ao dobro do valor do

Benefício de Suplementação que vinha

recebendo.
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JUSTIFICATIVA: Redução de benefício com o objetivo
de minimizar a situação deficitária de origem estrutural.


