
À Sra.  RITA JOSINA FEITOSA DA SILVA 

Diretora Presidente da AFBNB 

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - AFBNB 

 

 
Assunto: Resposta ao ofício “Correção da reserva de poupança dos assistidos pela CAPEF” 

 

Prezada Rita Josina, 

 

Em resposta ao ofício enviado por esta Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste 

do Brasil (AFBNB), intitulado “Correção da reserva de poupança dos assistidos pela CAPEF”, 

esclarecemos o que segue. 

O termo Reserva de Poupança está previsto nos regulamentos de 19941 e de 19992 do Plano 

BD da Capef, sendo o equivalente ao instituto de Resgate de Contribuição previsto no 

regulamento de 20033, que estabelece o direito aos Participantes Ativos que se desligam do 

Patrocinador ao saque das contribuições de sua responsabilidade aportadas ao plano. Já o 

Pecúlio Saldado se refere ao valor destinado aos herdeiros de um Participante Ativo que não 

tenha exercido o direito ao seu Resgate de Contribuição antes do seu falecimento, e também 

está previsto nos regulamentos de 19944 e 19995. Apesar de não haver explicitamente 

benefício equivalente, o direito aos herdeiros do ex-empregado também é garantido no 

regulamento de 20036. 

 
1 Título III – Benefícios, Capítulo 6 – Reserva de Poupança, III.6.1 – O participante não-aposentado que 

se desligar voluntariamente do quadro social da CAPEF receberá parte das contribuições vertidas em forma 

de Reserva de Poupança, calculada atuarialmente, observada fórmula elaborada pelo atuário e aprovada 

pela Diretoria. (Regulamento de 1994) 
 

2 Título IV – Disposições Gerais e Transitórias, IV.1.1 - O participante que não esteja em gozo de benefício 
de suplementação de aposentadoria e que se desligar voluntariamente do Plano Único de benefícios 

receberá em forma de reserva de poupança as contribuições por ele próprio vertidas, atualizadas 

monetariamente, de acordo com as normas estabelecidas no próprio plano, descontadas as parcelas 

destinadas à cobertura dos benefícios de risco. (Regulamento de 1999) 
 

3 Capítulo 4 - Do Resgate de Contribuições, Art. 44. Resgate de contribuições é o instituto que assegura ao 

Participante Ativo o direito de restituição das contribuições por ele vertidas ao Plano. (Regulamento de 
2003) 
 

4 Título III – Benefícios, Capítulo 7 – Pecúlio Saldado, III.7.1 – O participante que se desligar da CAPEF por 

cessação do contrato de trabalho e não se utilizar da faculdade prevista no item III.6.2, ou o que for 

excluído por atraso de pagamento, terá o montante de suas contribuições vertidas transformado em 

Pecúlio Saldado calculado atuarialmente, que será pago aos seus dependentes quando de sua morte. 
(Regulamento de 1994) 
 

5 Título IV - Da Retirada do Participante do Plano de Benefícios, Capítulo 2 - Pecúlio Saldado, IV.2.1 - O 

participante que se desligar da CAPEF por cessação do contrato de trabalho e não se utilizar da faculdade 

prevista no item IV.1.2, ou o que for excluído por atraso de pagamento, terá o montante de suas 

contribuições pessoais vertidas transformado em pecúlio saldado calculado atuarialmente, que será pago 
aos seus dependentes quando de sua morte. (Regulamento de 1999) 
 

6 Capítulo 3 – Do Benefício Proporcional Diferido, Art. 40 § 4º. O Participante Ativo que não tenha optado 

pela cobertura de benefícios de risco durante o período de diferimento, conforme o disposto no inciso II do 

caput do art. 26 deste Regulamento, e que, neste mesmo período, se invalide ou faleça ou, ainda, tenha 

seu óbito presumido ou ausência definitiva declarada, ambos conforme o Código Civil, terá garantido para 
si ou para seus herdeiros legais, conforme o caso, o valor das contribuições de Participante Ativo aportadas 

ao plano até a data da opção, descontadas as despesas administrativas e a parcela inerente aos riscos já 

decorridos de sua responsabilidade, observado o disposto no art. 46 deste Regulamento. 



 

A atualização das contribuições para o cálculo da Reserva de Poupança tem tratamento 

diferente nos regulamentos. No regulamento de 1994, o cálculo remete a uma fórmula a ser 

elaborada pelo atuário e aprovado pela diretoria (III.6.1), enquanto o regulamento de 1999 

estabelece a atualização no próprio regulamento (IV.1.1). 

No que se refere à regra de resgate do Plano BD prevista no regulamento de 2003, onde 

está enquadrada a maioria dos Participantes Ativos do BD, o valor é calculado de acordo 

com as contribuições pagas por eles ao Plano, descontadas as despesas administrativas e a 

parcela inerente aos riscos já decorridos de sua responsabilidade, atualizado pela inflação 

(até 29/12/2003: IGP-DI; após 29/12/2003: INPC)7. 

Referidas regras estão em conformidade com a legislação previdenciária vigente e a 

modelagem do plano de Benefício Definido, que possui uma lógica de capitalização 

mutualista, cujo patrimônio é um bem comum, compartilhado entre todos os participantes. 

Ressalta-se que a própria legislação previdenciária diferencia as formas de cálculos de 

Resgate para planos da modalidade de Benefício Definido de planos da modalidade de 

Contribuição Definida e de Contribuição Variável. 

Nos Planos BDs, a legislação estabelece que o valor do resgate deve corresponder, no 

mínimo, à totalidade das contribuições vertidas ao plano de benefícios pelo participante, 

descontadas as parcelas do custeio administrativo, sendo a forma de atualização prevista no 

regulamento do Plano. Diferente do estabelecido para os planos de Contribuição Definida 

(CD) e de Contribuição Variável (CV), cuja norma determina que a atualização das 

contribuições deve corresponder à variação das quotas de patrimônio do plano8. 

 

 

 
 

7 Capítulo 4 – Do Resgate de Contribuições, Art. 46. O valor do resgate de contribuições será composto 

pelas contribuições vertidas pelo Participante Ativo, descontadas as despesas administrativas e a parcela 

inerente aos riscos já decorridos de sua responsabilidade, atualizadas da seguinte forma: 

I - até 29/12/2003, pro-rata dia, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços –Disponibilidade 
Interna (IGP-DI); 

II - a partir de 30/12/2003 e até a data do desligamento no Patrocinador ou da cessação de contribuições 

para o Plano, pro-rata dia, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE. 
 

8 Resolução CNPC nº 50, de 16 de fevereiro de 2022, Art. 22. O valor do resgate integral corresponde, no 

mínimo, à totalidade das contribuições vertidas ao plano de benefícios pelo participante, descontadas as 
parcelas do custeio administrativo que, na forma do regulamento e do plano de custeio, sejam de sua 

responsabilidade.  

§ 1º Do valor previsto no caput poderão ainda ser deduzidos: 

I - a parcela destinada à cobertura dos benefícios de risco que, na forma do regulamento e do plano de 
custeio, seja de responsabilidade do participante; 

II - os valores referentes a eventuais débitos do participante junto ao plano de benefícios, inclusive valores 

ainda não vencidos relativos a operações com o participante; e 

III - as parcelas anteriormente resgatadas pelo participante, na forma dos arts. 19 ou 20. 
§ 2º O regulamento do plano de benefícios deve prever forma de atualização das contribuições 

referidas no caput. 

§ 3º No caso de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida ou de 

contribuição variável, a atualização das contribuições referida no § 2º deve corresponder à 

variação das quotas de patrimônio observada no período entre a realização da contribuição e a 
apuração do valor do resgate.  



Cumpre destacar que os planos previdenciários possuem como objetivo principal a 

formação de um benefício de renda vitalícia, e por isso a grande maioria dos Participantes 

Ativos do Plano BD optou pelo recebimento dos recursos nesse formato, ao se aposentar. 

Ressaltamos que o grupo vinculado ao regulamento de 1994 é formado apenas por ex-

Participantes Ativos que se desligaram do Patrocinador anteriormente à vigência do 

Regulamento de 1999 e não solicitaram sua Reserva de Poupança. 

Diante do exposto, reiteramos que as referidas regras de cálculo de Resgate do Plano BD da 

Capef estão em conformidade com a legislação do sistema de Previdência Complementar.  

Por fim, reforçamos que a missão da Capef é proporcionar bem-estar aos seus participantes 

e beneficiários, respeitando a coletividade e a legislação vigente. 

Na expectativa de termos contribuído com as informações solicitadas, continuamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. 

 

Cordialmente, 

 

Jurandir Mesquita 

Diretor Presidente 

 


