
 

 

 

 

  

 

 
EDIÇÃO Nº 04 – JANEIRO/2017 

 

 

ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DO PLANO RJU 
 
Em cumprimento ao contido no Art. 5º, § 4º, da Resolução CGPC n. 8 de 19/02/2004, comunicamos 
a V.Sas. a aprovação das propostas de alteração no regulamento do Plano de Benefícios 
Suplementar ao Regime Jurídico Único – PBSRJU (“Plano RJU”), inscrito no  CNPB sob o n. 
2013.0011-18, pelo Conselho Deliberativo da SIAS durante a Reunião Extraordinária n. 1/2016, 
ocorrida em 27 e 28/01/2016 (RECOD 1/2016). 
 
O lapso temporal existente entre a aprovação pelo citado colegiado e a presente comunicação se 
deveu ao tempo de tramitação e aprovação prévia da mencionada proposta de alteração perante o 
IBGE e o seu órgão supervisão, coordenação e controle.  
 
Ainda em cumprimento à Resolução acima referida, submetemos aos participantes e assistidos do 
referido plano previdenciário a síntese das alterações e o texto consolidado, que serão enviados à 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, órgão governamental competente 
para fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar.  
 
Importante ressaltar que tais alterações foram determinadas pela Previc, por meio da Análise 
Técnica nº 55/2011/CGAT/DITEC/PREVIC, de 1º/3/2011, encaminhada pelo Ofício nº 
874/CGAT/DITEC/PREVIC, de 22/3/2011. 
  
Consoante noticiado nos SIAS COMUNICA n. 18/2012, de 19/7/2012, e n. 19/2011, de 24/10/2011, e 
divulgado anualmente no Relatório Anual de Informações – RAI, o processo de alteração 
regulamentar do Plano RJU perante a Previc tramita desde 2011. A exigência do citado órgão 
fiscalizador diz respeito ao encaminhamento de proposta de alteração regulamentar do Plano RJU, 
no sentido de convertê-lo da modalidade atual (Benefício Definido) para Contribuição Definida (plano 
constituído por instituidor). Essa determinação foi atendida pela entidade em 4/5/2012, pela CT DP 
33/2012. No entanto, somente agora, após uma série de trâmites burocráticos, há o ambiente 
propício à análise da proposta. 
 
Merece registro que as propostas de alteração aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 
atendimento à exigência da Previc, buscaram, tanto quanto possível, manter a proximidade com o 
formato atual do plano. 
 
Essas alterações estão disponíveis para consulta no site da SIAS (www.sias.org.br), no Espaço do 
Participante.  
 
Permanecemos à disposição dos participantes e assistidos para prestar os esclarecimentos que se 
façam necessários. 
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