Estratégias Previdenciais

LIVE DIA 24/06/2020
Dando continuidade na adoção do princípio de transparência no âmbito da
Fundação - e no intuito de auxiliar participantes e assistidos que ainda não
optaram nas Estratégias Previdenciais, a Faceb publica a seguir respostas para
perguntas feitas na live de 24/06/2020 e posteriormente. Permanecemos à
disposição para esclarecimentos em nossos canais e para agendamentos
individuais, conforme endereços disponibilizados no site das Estratégias.

1) Vai haver alterações no Cebprev no futuro? E se realmente acontecer a
portunidade vai ser dado a todos?
Ocorrendo alterações futuras no regulamento do Cebprev, estas serão
aplicadas a todos participantes e assistidos.

2) E se a Justiça conceder essa adiação mais próximo do ﬁm do mês? Como
faremos?
A Faceb está cumprindo o prazo estabelecido no Regulamento. Caso haja
adiamento do prazo por sentença judicial, a Faceb acatará a decisão.
Entretanto, ressaltamos que o TJDFT indeferiu em 27/06 o pedido do STIU-DF
de prorrogação do prazo das estratégias previdenciais.

3) Por que a patrocinadora vai pagar o deﬁcit parcelado?
A legislação assim prevê. Resta lembrar que o valor será bem remunerado para
a Faceb e consequentemente para seus participantes e assistidos.

4) Solicito à Faceb disponibilizar um gráﬁco explicativo para cada opção do
Cebprev.
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5) Qual o valor atual da UPCEB e quais os índices de correção aplicados nela
desde sua criação ao dia 30/03/2020?
A UPCEB é uma unidade previdenciária criada na implantação do Plano
Cebprev e correspondia em 1º de janeiro de 2006 a R$ 270,00, sendo reajustada
na mesma época e proporção pelo índice do reajuste geral de salários
concedidos pela patrocinadora CEB-D. Atualmente, corresponde a R$ 430,25.
Tal unidade é utilizada como limitador do Salário de Participação dos
participantes ativos (50 UPCEB) e ainda como base de definição do benefício
mínimo concedido pelo Plano (50% da UPCEB).

6) Qual o melhor Plano para o aposentado e pensionista maior de 70 anos?
O simulador apresenta todos os cálculos de renda para cada plano, devendo
cada participante e assistido escolher a opção que mais se adeque à sua
realidade financeira e composição do seu grupo familiar.

7) Se acabar meu saldo vou perder o plano de saúde da Faceb?
Não. O participante/assistido que tiver saldo previdencial encerrado poderá
continuar no plano de saúde.
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8) Se migrar para outro plano, vamos levar as contribuições anteriores?
Os valores a serem migrados correspondem às RMMIs (Reserva Matemática de
Migração Individual) calculadas para este fim e disponíveis para conhecimento
no Simulador.

9) Qual o valor que corresponde à patrocinadora referente ao deﬁcit do
Plano BD e em quantos meses irá pagar e qual a taxa de juros a ser acrescido
ao ano?
Existem hoje três planos de equacionamento de deficits vigentes (2016, 2017 e
2018). Conforme legislação, em cada um deles há um percentual diferente de
participação da Patrocinadora e dos assistidos. No caso das Estratégias
Previdenciais, está por volta de 30%, mas a cada ano que passa a participação
da Patrocinadora fica menor. As parcelas dos deficits são de aproximadamente
220 meses cada uma e a taxa de juros é de 5% ao ano.

10) Existe possibilidade da Faceb disponibilizar como foi realizado o cálculo
do Rateio da Insuﬁciência Patrimonial do PLANO BD? Já ﬁz três atendimentos e até agora ninguém conseguiu me esclarecer.
Sim. Você poderá solicitar o Extrato do cálculo atuarial de sua RMI por e-mail.

11) Quando depois de um ano eu for alterar a porcentagem de 1% para 0,5%
eu começo as cotas do zero, ou seja, tenho direito a 200 cotas?
Sim, até dezembro de cada ano você poderá redefinir o percentual e terá o seu
novo valor de renda, recalculada com base no saldo remanescente, passando a
valer o novo prazo dos pagamentos mensais, que será praticada a partir de
janeiro do ano seguinte.

12) Qual o risco do aposentado continuar no Plano BD?
Fatores que envolvem riscos no Plano BD estão relacionados principalmente à
longevidade, redução da taxa de juros, redução do compromisso da
Patrocinadora e resultado dos investimentos.

13) Se um aposentado ou pensionista cometer um engano no ato de migrar e
constatar que fez a opção que irá prejudicar futuramente, por que não lhe é
permitido fazer nova opção dentro do prazo vigente?
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Após formalização da opção, o Simulador não estará mais disponível, além do
dispositivo regulamentar que estabelece que se trata de uma opção
irrevogável e irretratável. A recomendação é que se formalize a opção após
análise da melhor opção, podendo contar com a equipe da Faceb para obter os
esclarecimentos necessários.

14) Se a dívida é do Plano BD, então vai ser transferida para o outro plano que
optarmos?
A dívida não será transferida para os outros Planos, uma vez que a Reserva
Matemática Individual a ser migrada é liquida, ou seja, com a dedução dos
deficits.

15) Meu pai tem 82. Entre o Cebprev e Saldado, qual seria melhor pra no caso
dele falecer ﬁcar uma pensão razoável para minha mãe?
A pensão por morte no Plano Saldado corresponderá a 60% do benefício
saldado. E no Cebprev a mesma renda paga ao assistido até que o saldo seja
exaurido.

16) Quem é muito velho, qual seria o plano mais vantajoso?
O Simulador oferece todas as condições para sua análise e decisão, podendo
contar ainda com a equipe da Faceb para auxiliar sobre as características de
cada plano, porém a escolha é pessoal.

17) Dezembro de 2020 será considerado para a alteração de planos?
A alteração de Plano somente poderá ser feita até dia 30/6/2020. Caso a opção
seja por migrar para o Cebprev, este Plano faculta anualmente a alteração da
forma de renda recebida.

18) Se vai nos devolver o nosso capital em 4 até 25 anos, por que não devolver
tudo de uma vez e cada um se vira como achar melhor?
Os Planos previdenciários administrados pela Faceb têm por finalidade
suplementar benefícios de aposentadorias e pensões em forma de renda
mensal. Essa opção de resgatar as contribuições realizadas é facultada somente
aos ativos e após a rescisão do vínculo empregatício.
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19) Em quais situações no plano Saldado a remuneração pode ser diminuída
ao longo dos anos?
O benefício saldado é atualizado anualmente em novembro pelo INPC,
estando sujeito, por ser um plano mutualista, à incidência de novas
contribuições extraordinárias (deficits), o que poderá reduzir o benefício
líquido.

20) O plano saldado a forma de renda vitalícia é pago o valor do benefício
independente do saldo existente? Ou seja, ele terá aquele valor de benefício garantido pelo resto da vida?
O benefício saldado foi calculado com base na Reserva Matemática Individual
líquida e será atualizado anualmente pelo INPC, estando sujeito à incidência de
novas contribuições extraordinárias (deficits).

21) Essa opção anual do CEBPREV é apenas entre os percentuais, de 0,5 a 2%
?? ou eu posso mudar de sem pensão para com pensão, por exemplo?? Ou ,
quem sabe, mudar de prazo determinado para vitalício???
Ao aposentado do Cebprev é facultada a alteração das formas de renda
anualmente, podendo alterar na forma já escolhida ou entre elas.

22) Em relação ao CEBPREV, na renda por prazo indeterminado, a quantidade de cotas do salário mensal diminuirá a cada mês de abril de cada ano?
A Renda por Prazo Indeterminado será recalculada atuarialmente em abril,
considerando o saldo remanescente, rentabilidade e nova expectativa de vida.

23) Existe a opção de saque total do saldo? Seria dentro de qual plano?
cebprev ou saldado?
A possibilidade de saque está limitada a 25%, sendo permitida a aposentados
ou participantes (no momento da aposentadoria). É possível apenas na
migração para o Cebprev.

24) É possível ser oferecido a Tabela Comparativa de todos os planos?
Todas as informações comparativas estão disponíveis no site das Estratégias.
Para sua comodidade, reproduzimos a seguir.
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25) Qual o percentual da taxa de administração será cobrado e como será
essa cobrança ????
Após o término do período de opção, será elaborado Plano de Custeio para os
Planos, a fim de verificar se haverá necessidade de implantação ou ajustes nas
taxas administrativas.

26) Para quem ainda não aposentou, será permitido sacar 100% quando da
aposentadoria, ou do seu desligamento junto à Patrocinadora? Se sim,
quais os requisitos necessários?
Aos participantes ativos será facultada a opção pelo Resgate ou Portabilidade,
desde que desligados da patrocinadora. O valor correspondente ao Resgate ou
Portabilidade estará condicionado às regras dos respectivos Planos. No
Cebprev o resgate corresponde ao saldo total existente na conta individual e
um percentual da patrocinadora, conforme tempo de vínculo à Fundação.

27) Estou aposentado, vou ter opção mesmo assim fazer aporte, e como
seria se caso sim?
O Cebprev ainda não permite aportes pelos assistidos, porém a Faceb estudará
propostas de melhorias para o Plano e a sua sugestão será contemplada nos
estudos.
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28) No bd penci onista tem pecúlio?
Não. O Pecúlio por Morte é um benefício do atual Plano BD, pago quando
ocorre o óbito do participante ativo ou aposentado.

29) A gente optando para continuar no plano atual BD a gente pode, anualmente, solicitar a mudança de plano?
Não. O prazo para realizar a opção de mudança de Plano é até 30/6/2020.

30) Por que os Aposentados e pensionista são responsabilizados e pagam
por déﬁcit q não ﬁzeram ?
Em planos do tipo BD, a legislação previdenciária estabelece que o custo de
manutenção do plano deverá ser custeado por participantes ativos,
autopatrocinados, aposentados, pensionistas e patrocinadores (empresa).

31) Por que na migração para o Saldado o benefício total é menor que o benefício total do plano BD?
O benefício saldado foi calculado pela Reserva Matemática Líquida, ou seja,
com a quitação dos deficits atuais e a cessação de contribuições normais.

32) No CEB Previ, qual o prazo máximo q poderei receber o benefício ? É no
maximo 25 anos ??
Na Renda por Prazo Certo, atualmente esse é o maior prazo. No entanto,
existem outras formas de alongamento da renda em função da flexibilidade de
alterar as opções de rendas anualmente, desde que exista saldo remanescente
para o novo cálculo. A duração do seu benefício dependerá da renda escolhida.

33) Em relação ao CEBPREV, na renda por prazo indeterminado, a quantidade de cotas do salário mensal diminuirá a cada mês de abril de cada ano?
A Renda por Prazo Indeterminado será recalculada sempre em abril para
abatimento das cotas recebidas no ano anterior e cálculo da nova renda
valorizada, de acordo com a expectativa de vida do assistido no ano do
recálculo.
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34) Os estilos de investimentos do cebprev existe um % para renda ﬁxa %
renda variável % bolsa?
Atualmente os investimentos do Cebprev estão distribuídos em:
- Renda Fixa - 69,72%;
- Operações com participante (empréstimos) - 13,74%;
- Renda Variável - 8,17%;
- Estruturado - 8,37%.

35) No Cebprev, em caso de falecimento do aposentado, o valor passa de
uma vez só para a pensionista, ou continua recebendo mensalmente?
Nas formas de Renda por Prazo Certo, Percentual do Saldo e Prazo
Indeterminado com reversão em pensão, a(o) pensionista receberá
mensalmente o benefício; e na Renda por Prazo Indeterminado SEM reversão
em pensão, receberá em cota única o saldo remanescente.

36) Para a opção de Prazo Indeterminado os pagamento mensais vai até a
morte do participante ou depende do calculo atuarial?
A renda é por prazo indeterminado, não é renda vitalícia, ou seja, o benefício
será calculado atuarialmente e depende do saldo do aposentado e da
expectativa de vida.

37) Para quem optar pelo Cebprev no menor tempo possível, o valor recebido é ﬁxo ou tem algum desconto?
O valor da renda é estabelecido em quantidade de cotas, que são valorizadas
mensalmente pela rentabilidade do patrimônio do plano e sofrerão os
descontos legais, como retenção de imposto de renda e pensão alimentícia, se
houver.

38) Quanto a tributação, o aposentado por acidente de trabalho está
isento?
A espécie de aposentadorias por invalidez acidentária é isenta de tributação.

39) Em caso do aposentado estar doente (dependendo da enfermidade há
possibilidade de isenção de IR no saque de 25% do saldo do Cebprev?
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Para isenção do imposto de renda por motivo de moléstia grave será necessário
atestar por Laudo Pericial da Rede Oficial, o qual deverá ser cadastrado na
Faceb antes da folha de pagamento do mês de julho de 2020.

40) A tributação do saque de 25% é só os 27,5% do IR. ?????
Na Tabela Progressiva, quando o valor ultrapassar R$ 4.664,68 será tributado
em 27,5%; e na Tabela Regressiva, 35%, independentemente do valor.

41) E quem optar ﬁcar no bd. o que perderá?
Os que permanecerem no Plano BD terão todos os seus direitos e obrigações
mantidos, destacando-se nas obrigações a necessidade de aportes adicionais
em caso de novos deficits.

42) Qual o plano com renda vitalicia e garante salários para os dependentes?
o Faceb-Saldado e o BD oferecem as rendas mais longevas aos aposentados e
pensionistas, porém necessitam de equilíbrio financeiro para honrar com seus
compromissos.

43) Renda por prazo indeterminado sera atualizado anualmente, correto?
Qual o indice de atualizacao sera utilizado?
As cotas são atualizadas mensalmente pela rentabilidade alcançada nos
investimentos do Cebprev.

44) Poderia esclarecer melhor a resposta sobre o prazo indeterminado ? Se
a reserva é limitada como que c/ um benefício maior q a opção de 0,5%
poderá durar mais tempo ? Nao ﬁcou claro.
a Renda por Prazo Indeterminado é recalculada anualmente em abril para
dedução das cotas pagas no ano anterior, atualização e verificação da
expectativa de vida do assistido no ano do recálculo, podendo ser alongada no
prazo e reduzida no valor para ajustar-se à longevidade observada.
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45) As informações sobre o saldo total de deﬁcit estão no simulador, no
entanto não estão estratiﬁcadas. Como podemos acessar essas informações?
O pedido poderá ser feito por e-mail à Faceb.

46) Eu optando por alguns desses novos planos... posso trocar de pano a
qualquer momento se eu quiser ??
Não, somente no período de opção, que acontecerá até o dia 30/06/2020.

47) A opção de 0,5% corresponde a 200 pagamentos.
Sim, mas a Faceb tem se comprometido em estudar a criação de outras
metodologias de retiradas dos pagamentos, bem como outras melhorias já
identificadas.

48) Qual o valor da cota hoje?
A cota do Cebprev em maio (última data fechada) foi de R$ 4,893647.

49) No cebprev. terminando o prazo que foi acordado, sabemos que termina
o vinculo com a faceb. como ﬁca o potrimonio que ﬁca na faceb.
No Cebprev todo o saldo existente será pago ao assistido ou aos seus
dependentes - e na falta destes, aos herdeiros legais, em cota única.

50) No meu caso, o CEB PREV prazo indeterminado de início é de 20,7 anos
(expectativa de vida - tenho 64 anos). Ou seja, dá uns 250 meses e é maior
do que o 0,5% que são 200 meses. Realmente, não entendo!
A opção de 0,5% é uma das oferecidas. Veja no Simulador as demais opções.

51) Optando pelo cebprev terei um determinado numero de cotas.
Sim, ao migrar para o Cebprev sua Reserva matemática será revertida em cotas
do Plano.
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52) Posso comprar mais cotas futuramente se desejar?
O Regulamento do Plano ainda não permite aporte por assistidos.

53) O BD SALDADO sem contribuição mensal , como se manteria?
Pela expectativa de atingimento da meta estabelecida em 2020 (INPC + 5%)
dos seus investimentos ou, em caso de deficits, por meio de taxas
extraordinárias na forma da legislação vigente.

54) Explica melhor a renda por porcentual !
Ao migrar para o Cebprev, sua reserva será convertida em cotas do Plano, que
corresponderá ao seu patrimônio individual - e desse patrimônio será retirada
mensalmente uma quantidade de cotas, que representa o percentual escolhido
(atualizado mensalmente pelo resultado do investimento do Plano). Seu
pagamento mensal será feito conforme valorização da cota no mês anterior.

55) Em respeito ao princípio de transparência, esclarecer os cálculos meramente referenciais citados no art. 117 do Regulamento CEBPREVI em confronto com os valores apresentados nas OPÇÕES do simulador.
O participante ou assistido poderá solicitar individualmente o cálculo de suas
reservas à Faceb.

56) É possível transferir todo o valor para o novo plano saldado e continuar
trabalhando e contribuir para o ceb PREV? manter um ceb PREV das novas
contribuições e manter o saldo do BD no saldado?
O participante ativo que migrar 100% para o Plano Faceb-Saldado ficará com
benefício saldado já definido e atualizado mensalmente pelo INPC até a data de
sua aposentadoria. Como esse Plano não é contributivo, o seu Salário de
Participação no Cebprev corresponderá à sua remuneração total no mês,
observado o limite de contribuição de R$ 21.512,50 atualmente.

57) Em Abr/21 sera aberta a opção de mudança da modalidade de remuneração do CEBPREV?
A solicitação de alteração das formas de renda poderá ocorrer durante o ano,
porém serão aplicadas somente a partir de janeiro do ano subsequente, sendo
recalculadas em abril de cada ano.
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58) Em dezembro de 2020 já será possível alterar o percentual do plano 0,5
para 2,0 por exemplo? ou só em dezembro de 2021?
Sim, os aposentados do Cebprev já poderão solicitar as alterações em
dezembro deste ano.

59) A FACEB pode responder qual foi a decisão ao recurso do STIU/DF
quanto ao pedido de prorrogação do prazo de migração?
Tanto o pedido de Liminar quanto o Recurso (Agravo) foram negados pela
Justiça, uma vez que a Faceb tem adotado todos os procedimentos legais e está
sendo diligente, zelosa e transparente no intuito de orientar frequentemente
seus participantes e assistidos.

60) Eu sendo separado, meus ﬁlhos todos com suas vidas independentes, ou
seja de maiores, eles seriam beneﬁciários no BD saldados,no BD saldado há
beneﬁciário
Nos planos BD e Saldado os dependentes são apenas os preferenciais, tais
como cônjuge, companheiro(a), filhos até 21 anos ou inválidos de qualquer
idade, desde que já devidamente cadastrados no Plano BD.

61) O saque de 25% é só na migração, ou é possível sacar em dezembro de
cada ano?
O saque será somente no ato da aposentadoria ou da migração dos
aposentados para o Cebprev.

62) No caso do prazo determinado 1%, 100 meses= 7 anos, caso o aposentado faleça, não tendo dependentes menores de 21 anos, o saldo ﬁca para seus
herdeiros necessários?
No Cebprev, o saldo de cotas do participante ou assistido que tenha falecido
será pago aos dependentes legais ou designados - e na ausência desses, aos
herdeiros legais.

63) Em caso de falecimento do titular o dependente ira receber em qualquer
plano?
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Os dependentes, tais como cônjuge, companheiro(a), filhos menores de 21
anos ou inválidos já devidamente cadastrados nos respectivos planos e
reconhecidos pelo Previdência Social estarão aptos ao recebimento do
benefício de pensão por morte.

64) Essa opção anual do CEBPREV é apenas entre os percentuais, de 0,5 a
2% ?? ou eu posso mudar de sem pensão para com pensão, por exemplo??
Ou , quem sabe, mudar de prazo determinado para vitalício???
O aposentado poderá alterar a forma de renda tanto na mesma opção já
escolhida, como entre elas, daquelas disponíveis no Cebprev, até dezembro de
cada ano.

65) Essa revisão nos planos indeterminado com ou sem reversão de pensão
não é feita sempre no mês de dezembro? Pois essa informação é a que nos
foi passada por consultores em atendimento na Faceb?
Sim, a alteração da forma de renda poderá ser feita até o mês de dezembro de
cada ano e será aplicada em janeiro do ano subsequente. O recálculo da renda
ocorrerá em abril.

66) Algum dos planos tem previsão de inscrição pós-morte de beneﬁciários
diretos?
Nos Planos BD e Saldado essa inscrição poderá ocorrer mediante pagamento
de joia referente ao impacto na reserva do plano, uma vez que estão
estruturados no mutualismo. No Cebprev a alteração ou inclusão de
dependentes poderá ser feita a qualquer momento, sem ônus para o
interessado.

67) Haverá um grande número de pessoas que não tomaram conhecimento
desta Estratégia Previdencial assim como outros que não sabem como
optar, esses, automaticamente ﬁcarão no Plano BD, é isso?
A Faceb tem convocado todos os participantes e assistidos desde 2017 para
esclarecimentos sobre o processo das Estratégias, chegando a realizar em torno
de 25 palestras. Iniciou também as chamadas telefônicas com antecedência
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de 60 dias do prazo final estabelecido para término da opção, além de ter
intensificado os canais de comunicação e disponibilizado ambiente seguro
conforme orientação do Ministério da Saúde para atender todos os
interessados no atendimento individual - o que ocorreu também por telefone e
vídeoconferência. Enviou, ainda, telegramas aos que não agendaram
atendimento, com antecedência de 15 dias. Conforme estabelece o
Regulamento do Plano BD, aqueles que não formalizarem a opção até a data
estipulada, 30/06/2020, permanecerão no Plano de origem.
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