
 

CERTIFICADO DE REQUISITO PLANO MISTO I DE BENEFÍCIO – CompesaPrev CD 

 

 

1. DA ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DA 
QUALIDADE DE PARTICIPANTE  
Dispositivos Regulamentares: Capítulos II a IV 

 Será considerado participante a pessoa física 

que, em conformidade com o Regulamento, 

com o Estatuto da CompesaPrev e com a 

legislação vigente, aderir e permanecer filiado 

ao PLANO, podendo ser classificado de acordo 

com a ocorrência ou não de contribuições para 

os benefícios programados e de risco, sendo 

enquadrado em Participante Normal (requeira 

sua inscrição: no prazo de 90 dias do seu 

vínculo empregatício com o Patrocinador ou da 

data de eficácia do Regulamento ou seja 

considerado apto no exame médico, caso sua 

inscrição seja após 90 dias), Participante 

Especial (requeira sua inscrição: em prazo 

posterior a 90 dias do seu vínculo empregatício 

com o Patrocinador ou da data de eficácia do 

Plano, ou não seja considerado apto no exame 

médico, ou tenha idade superior a 55 anos, ou 

estiver em gozo de auxílio-doença pela 

Previdência Social) e Participante 

Extraordinário (requeira: suspensão de 

contribuições em caso de afastamento 

temporário do Patrocinador, ou optar pelo 

Benefício Proporcional Diferido, em caso perda 

de vínculo com o Patrocinador. 

Perderá a condição de participante aquele que 

venha a falecer, requerer ou deixar de manter, 

em vida, vínculo de trabalho com qualquer um 

dos Patrocinadores, ressalvadas as hipóteses 

de: tenha implementado todos os requisitos 

para requerer o Benefício de Aposentadoria 

Normal, ou esteja em gozo de benefício de 

prestação continuada pelo PLANO ou tenha 

optado pelo Autopatrocínio ou Benefício 

Proporcional Diferido. No caso de 

Autopatrocínio deixar de recolher 03 (três) 

contribuições mensais consecutivas, ou 

alternadas num intervalo de 12 (doze) meses 

ou tenha recebido o Resgate.  

2. DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E 

FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS  

Dispositivo Regulamentar: Seções II a IV   

- Benefício de Aposentadoria Normal poderá 

ser requerido pelo Participante que atender, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos: 180 

meses de vínculo empregatício, contados a 

partir do início do último contrato de trabalho 

com o Patrocinador, 60 meses de contribuição 

ao PLANO, idade igual ou superior a 55 anos 

completos, não manter vínculo com o 

Patrocinador. E consistirá no pagamento de 

uma renda mensal ao Participante, calculada 

com base no saldo registrado, na data da 

concessão, na correspondente Conta Individual 

de Benefício a Conceder – CIBaC, transferida 

para a Conta Individual de Benefício Concedido 

– CIBC e, conforme tenha sido sua expressa 

opção por uma das formas de renda a seguir, 

compreendendo, ao longo de cada ano de 

recebimento do benefício, no pagamento de 12 

prestações mensais por ano: Renda Mensal 

Normal por Prazo Certo, Renda Mensal Especial 

por Prazo Certo e Renda Mensal por Prazo 

Indeterminado. 

- Benefício por Entrada em Invalidez Total e 

Permanente e Benefício por Entrada em 

Invalidez Total e Permanente sem Cobertura 

de Risco será concedido ao Participante, que na 

ocasião da ocorrência da sua invalidez não se 

encontre enquadrado, por tempo igual ou 

superior a 12 (doze) meses, da condição de 

Participante Normal (e não esteja na condição 

de Participante Extraordinário, por ter optado 

pelo Benefício Proporcional Diferido), um 

Benefício por Entrada em Invalidez Total e 

Permanente, desde que sejam atendidas, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: ter 

se mantido como Participante Normal do 

PLANO por período superior a 12 (doze) meses, 

exceto se decorrente de acidente, ter tido a 

condição de Participante Normal no PLANO por 

qualquer período superior a 1 (um) mês dentro 

do período dos últimos 12 (doze) meses 

anteriores à entrada em invalidez total e 

permanente, ter entrado em gozo de 

aposentadoria por invalidez pela Previdência 



Social (podendo a CompesaPrev exigir que seja 

atestado por peritos médicos de confiança 

indicados pela Entidade, podendo a sua escolha 

recair entre os credenciados pelo 

Patrocinador). O benefício corresponderá a 

uma renda mensal calculada a partir de uma 

parcela do saldo existente no Fundo Coletivo de 

Benefícios de Risco transferida para a Conta 

Individual de Benefício Concedido – CIBC do 

participante, de valor igual a 13/12 (treze, doze 

avos) do dobro da Contribuição Real Média 

Mensal (CRMM), multiplicada pelo número de 

meses calendários que, por ocasião da entrada 

em invalidez total e permanente, faltavam para 

o Participante completar 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade.  O benefício será proporcional a 

tantos 1/60 (um, sessenta avos) quantos forem 

os meses de efetiva contribuição como 

Participante Normal ao PLANO, até o máximo 

60/60 (sessenta, sessenta avos) e em caso de 

capital segurado, não se aplica a 

proporcionalidade. Caso seja reestabelecido o 

vínculo com o Patrocinador, o benefício será 

cancelado. 
 

 


