
Conheça as alterações no 
regulamento do Plano CD 

Eletrobrás (renomeado CV 
Eletrobras) 

As alterações regulamentares do Plano CD Eletrobrás (renomeado para CV 

Eletrobras) foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Eletros, pelos Conselhos 

de Administração da Eletrobras e CEPEL e pela Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (SEST). 

Esclarecemos que as alterações regulamentares tiveram o objetivo de: (i) atualizar 

o Regulamento do plano segundo as determinações da PREVIC/SEST; (ii) realizar as 

mudanças trazidas pela legislação e pela Patrocinadora Instituidora do Plano 

Eletrobras; (iii) incluir capítulo especial de migração conforme solicitado pela 
Patrocinadora Instituidora do plano Eletrobras.  

Dessa forma, em consonância com o Art. 3º, inciso V da Resolução CNPC nº 32, de 

4 de dezembro de 2019 e com os Arts. 9º e 14º da Portaria nº 866, de 13 de setembro 

de 2018, apresentamos a seguir a síntese das alterações, bem como os impactos em 

relação à situação atuarial, às regras de elegibilidade, ao custeio, à forma de cálculo 
de benefícios e à forma de cálculo das contribuições. 

Para visualizar o quadro comparativo contendo todas as alterações 

propostas para o regulamento do Plano CD Eletrobrás (renomeado para CV 
Eletrobras), baixe o arquivo disponível na matéria do site.  

Para ver como ficará o novo regulamento na íntegra, baixe o arquivo 
disponível na matéria do site. 

Destacamos que o novo regulamento será encaminhado à Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar (PREVIC) após 30 dias da data de divulgação deste 

comunicado e que somente após a aprovação do aludido órgão de supervisão o 
mesmo entrará em vigor. 

Confira, a seguir, as principais mudanças: 

 REGRAS DE ELEGIBILIDADE 

– Não houve alteração. 

 FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS 

– O regulamento vigente não estabelece a fórmula de cálculos dos benefícios de 

Renda Mensal por Aposentadoria por prazo certo. Dessa forma, o regulamento 
alterado estabeleceu, em seu Art. 30, que: 

“Art. 30 - O valor do Benefício de Renda Mensal por Aposentadoria por prazo certo 
corresponderá ao resultado obtido com a aplicação da fórmula a seguir: 
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 onde: 

- “ia”: corresponderá à taxa de juros anual na forma definida na DA na data de início 

do benefício; 

- “im”: corresponderá à taxa equivalente mensal definida acima; 

- “Saldo”: o valor do saldo da Conta Individual Global, excluídos eventuais valores 

destinados ao pagamento da renda mensal vitalícia; e 

- “Nmeses”: o prazo em meses em que será pago o Benefício, conforme opção do 

Participante.” 

 CUSTEIO 

 

 FORMA DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DOS ATIVOS 

– O cálculo das contribuições normais dos ativos foi alterado: 

DE: “Art. 35 – São fontes contributivas de custeio do Plano as seguintes contribuições 
previdenciárias: 

I - contribuição normal básica, de caráter obrigatório e periodicidade mensal, de cada 

participante, destinada a custear, paritariamente com o respectivo patrocinador, o 

Benefício de Renda Programada, o Benefício de Renda por Invalidez, o Benefício de 

Renda de Pensão por Morte de participante e as despesas administrativas, e fixada 
inicialmente em: 

a) R% (R por cento) de A% (A por cento) da parcela do Salário de Contribuição não 

excedente ao valor correspondente a 10 (dez) Unidades Reajustáveis do Plano – URP; 
e 

b) R% (R por cento) de B% (B por cento) da parcela do Salário de Contribuição 
excedente ao valor correspondente a 10 (dez) Unidades Reajustáveis do Plano - URP; 

onde R% (R por cento) está definido no § 2º, sendo, inicialmente, A% igual a 4,5% 

(quatro inteiros e cinco décimos por cento) e B% igual a 15,0% (quinze por cento); 

“ 

PARA: “Art. 57 – (...) 

I – Contribuição Básica de Participante, de caráter obrigatório e periodicidade mensal, 

de cada Participante Ativo ou Autopatrocinado, destinada a custear, paritariamente 

com o respectivo Patrocinador, os Benefícios Programáveis e Não Programáveis deste 

Plano, bem como as despesas administrativas, fixada de acordo com os parâmetros 
a seguir: 

a) aplicação do percentual de 2,0% sobre o Salário de Participação limitado a 1 (uma) 
UP, e 



b) aplicação do percentual de 12,0% sobre a parcela do Salário de Participação 

excedente a 1 (uma) UP.” 

Observações:  

- Valor da URP em novembro de 2019 = R$ 556,34; 

- Valor da UP em novembro de 2019 = R$ 4.500,00. 

– O regulamento vigente não estabelece o limite de idade para contribuições 

paritárias das Patrocinadoras. No entanto, conforme solicitado pela Patrocinadora 

Instituidora do plano, foi estabelecido o limite de idade para contribuições paritárias 
das Patrocinadoras igual a 65 anos.  

 FORMA DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DOS PARTICIPANTES 

APOSENTADOS 

– Não aplicável, uma vez que o custeio do plano não estabeleceu a necessidade de 

contribuições normais para participantes aposentados. 

 FORMA DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 

– Não aplicável, uma vez que o custeio vigente não estabeleceu a necessidade de 
contribuições extraordinárias para equilíbrio do plano. 

 SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO 

– As alterações regulamentares propostas não impactarão a situação atuarial do 
Plano, ou seja, não irão gerar superávit ou déficit.  

 

Destacamos que, conforme previsto no Capítulo XVII do Regulamento alterado, está 

prevista a migração do Plano CD Eletrobrás (renomeado para CV Eletrobras) para o 

Plano Eletrobras de Contribuição Definida I.  

Trata-se de um novo plano que irá recepcionar os participantes e assistidos do Plano 

BD Eletrobrás e do Plano CD Eletrobrás (renomeado para CV Eletrobras) que 
decidirem pela migração dos seus recursos. 

O regulamento do Plano Eletrobras de Contribuição Definida I também já foi 

aprovado em todas as instâncias da Fundação, patrocinadoras e SEST e será 

encaminhado para aprovação da PREVIC. 

 

Apresentamos a seguir o resumo do Regulamento do Plano Eletrobras de 

Contribuição Definida I: 

– Plano CD Puro: Não há previsão de renda vitalícia ou qualquer outro benefício de 
risco (morte ou invalidez); 

– Maior flexibilidade:  



 Possibilidade de aposentadoria antecipada a partir dos 45 anos de 

idade; 

 

 Possibilidade de resgate parcial de até 25% da Reserva Matemática 

migrada, ou seja, na data de aposentadoria (ou nos primeiros 10 anos 

da data de aposentadoria) o aposentado poderá efetuar resgate(s) 

parcial(ais); 

– Nível de contribuição:  

 2% do salário aplicável até R$ 4.500,00 + 12% do que exceder 

(quando aplicável), observando o custeio máximo de 8,5% da folha de 

salário de participação, conforme Resolução CGPAR nº 25, de 06 de 

dezembro de 2018; 

– Limite de idade para contribuições paritárias das Patrocinadoras: 65 anos; 

Para melhor compreensão apresentamos abaixo um quadro com as principais 

diferenças entre os Planos BD Eletrobrás, CD Eletrobrás (renomeado para CV 
Eletrobras) e Eletrobras de Contribuição Definida I (CD I): 

PLANO BD ELETROBRAS CV ELETROBRAS PLANO CD I 

Renda vitalícia? Sim, na data de aposentadoria 
Sim, após os 75 anos 

de idade (por opção do 
participante) 

Não 

Outros benefícios de 
risco? 

Sim.  

Benefício vitalício por invalidez ou por morte 

Sim.  

Crédito adicional por 
invalidez ou por morte 

Não 

Aposentadoria 
antecipada? 

Concessão do benefício no Plano BD é 
condicionada a concessão do benefício no INSS 

50 anos de idade 45 anos de idade 

Limite de idade para 
contribuições 
paritárias das 
Patrocinadoras? 

Não 65 anos 

Custeio normal dos 
ativos: 

8,16% do SRC até o valor do teto de 
contribuição para a Previdência Social (TCPS) + 

17,13% da parcela do SRC entre o valor do 
TCPS e 3 vezes esse valor +  

24,48% da parcela do SRC entre 3 vezes o 
valor do TCPS e 6 vezes esse valor +  

29,60% da parcela do SRC que exceder a 6 
vezes o valor do TCPS. (Média = 14,20% a.m.) 

2% do salário aplicável até  

R$ 4.500,00 + 12% do que exceder 

Conheça o Plano que irá recepcionar os participantes ativos e assistidos que 

optarem pela migração: Plano Eletrobras de Contribuição Definida I. Baixe 
o arquivo disponível na matéria do site. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Equipe de Relacionamento com 

Participante que estará à disposição para atendê-lo. 


