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NORMA PARA CONCESSAO DE EMPRESTIMO PESSOAL - MODAUDAD£ TO
PRESTAQOES PRE-FIXADAS N°. 01/2021
1. DA FINALIDADE
Esta Norma dispoe sobre a concessao de Emprestimo Pessoal - Modalidade
Prestagoes Pre-fixadas pelo SEBRAE PREVIDENCIA - Institute SEBRAE de
Seguridade

Social,

MANDATARIOS

e

aos
aos

PARTICIPANTES

ASSISTIDOS

do

PATROCINADOS

Plano

SEBRAEPREV

ou
que

necessitarem de suporte financeiro, obedecendo as disposigoes legais
vigentes, aplicadas aos investimentos dos recursos garantidores do Plano
SEBRAEPREV, em consonancia com o disposto na regulamentagao do
Conselho Monetario Nacional e na Polltica de Investimentos aprovada pelo
Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDENCIA.
2. DOS REQUISITOS
O SEBRAE PREVIDENCIA concedera emprestimo aos PARTICIPANTES
PATROCINADOS ou MANDATARIOS e aos ASSISTIDOS que o requererem,
sendo

que,

no

MANDATARIOS,

o

caso

de

PARTICIPANTES

PATROCINADOS

ou

emprestimo somente sera concedido se os mesmos tiverem

completado 06 (seis) meses de contribuigao ao Institute e 12 (doze) meses de
vinculagao a Patrocinadora.
3. DO LIMITE DE CONCESSAO
3.1 O limite maximo para a concessao do emprestimo, obedecendo sempre a
margem consignavel, nao podera ultrapassar:
a) no caso de emprestimo concedido a PARTICIPANTE PATROCINADO ou
MANDATARIO o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do somatorio:
i) dos saldos acumulados nas CONTAS DE PARTICIPANTE e de SERVIQO
PASSADO DE PARTICIPANTE; e
ii) de urn quinto (1/5), por ano complete de filiagao ao Plano SEBRAEPREV, do
somatorio do saldo das CONTAS DE PATROCINADOR e /te? SERVIQO
PASSADO DE PATROCINADOR;
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b) no caso de emprestimo concedido a ASSISTIDO o limite de 25%~{Vtrrte~ecinco por cento) da RESERVA INDIVIDUAL REMANESCENTE.
4. DO PRAZO DE AMORTIZAgAO
4.1 - A amortizagao do emprestimo pessoal sera definida em fungao da
margem consignavel do mutuario, limitado ao periodo maximo de 60 (sessenta)
meses para PARTICIPANTE PATROCINADO ou MANDATARIO e de 48
(quarenta e oito) meses para ASSISTIDO.
5. A MARGEM CONSIGNAVEL INICIAL
5.1. - Observado o disposto no item 3.1, a margem consignavel inicial, para
efeito da concessao do emprestimo de que trata esta Norma, correspondente
ao comprometimento da renda mensal do mutuario, nao podera exceder a 30%
(trinta por cento) dos seguintes valores:
a)

Remuneragao

Disponlvel

do

PARTICIPANTE

PATROCINADO

ou

MANDATARIO;
b) valor do ultimo BENEFICIO DE PRESTAQAO CONTINUADA pago ao
ASSISTIDO.
5.1.1 - Na situagao prevista na alinea "a” do item 5.1, o limite da margem
consignavel podera ser, ainda, de ate 40% (quarenta por cento) da
Remuneragao Disponlvel, nesta incluldo o total das Consignagoes Voluntarias
do Participante em folha de pagamento da respectiva Patrocinadora.
5.2 - Para efeito do disposto na presente Norma, considera-se Remuneragao
Disponlvel a parcela remanescente da Remuneragao Basica apos a dedugao
das Consignagoes Compulsorias, quais sejam:
a) contribuigao para a Previdencia Social oficial;
b) pensao alimentlcia judicial;
c) imposto sobre rendimentos do trabalho;
d) decisao judicial ou administrativa;
e) mensalidade e contribuigao em favor de entidade^slndicais; e
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f) outros descontos compulsorios instituidos por Lei ou decorrentes de contrato
de trabalho.
5.2.1 - Remunerapao Basica, para efeito do disposto na presente Norma,
consiste na soma das parcelas pagas ou creditadas, pela Patrocinadora, ao
seu empregado, que seja PARTICIPANTE PATROCINADO ou MANDATARIO,
excluidas as diarias, as ajudas de custo, o adicional pela prestagao de servigo
extraordinario, a gratificagao natalina, o auxilio-natalidade, o auxilio-funeral, o
adicional de ferias, o auxilio-alimentagao, mesmo se pago em dinheiro, o
auxilio-transporte, mesmo se pago em dinheiro e as parcelas referentes a
antecipagao de remuneragao de competencia futura ou pagamento em carater
retroativo.
5.2.2 - Consignagoes Voluntarias, para efeito do disposto na presente Norma,
sao aquelas autorizadas pelo mutuario e nao relacionadas como Consignagao
Compulsoria.
5.3 - Caso a margem consignavel inicial do PARTICIPANTE PATROCINADO
ou MANDATARIO, informada pela Patrocinadora, seja inferior ao valor da
prestagao mensal calculada nos termos desta Norma para o emprestimo
solicitado, o mesmo nao sera concedido.
6. DO REQUERIMENTO
6.1 - Para contratar urn emprestimo junto ao SEBRAE PREVIDENCIA, os
interessados previstos no item 2 devem, por meio impresso ou por meio
eletronico certificado:
I - aderir ao Contrato de Emprestimo que se encontra disponibilizado no Portal
do SEBRAE PREVIDENCIA; e
II - preencher o formulario de requerimento do emprestimo.
6.1.1 - A adesao ao Contrato de Emprestimo podera ser realizada por meio de
clausula inserida no formulario do emprestimo ou por meio da celebragao de
instrumento especifico.
6.2 - O Contrato de Emprestimo estabelecera as condigpes gerais para a
concessao do emprestimo, observando-se o disposto neste^Regulamento.
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6.3-0 formulario de requerimento contera os dados cadastrais e bancarios do
mutuario, valor solicitado, bem como o prazo de amortizagao, taxa de juros e
encargos financeiros, inclusive tributes incidentes sobre o emprestimo.
6.4 - O requerimento de emprestimo por meio de formulario em papel estara
disponivel para os interessados previstos no item 2 que desejarem realizar a
contratagao nesse formate, o que, no entanto, podera demandar urn prazo
maior para o seu processamento pelo SEBRAE PREVIDENCIA.
6.5 - A contratagao do emprestimo por meio eletronico, alem de observar o
disposto na legislagao aplicavel, deve garantir a autenticidade no acesso e
utilizagao da plataforma digital, bem como a confidencialidade e integridade na
transmissao e armazenamento dos dados e documentos.
6.5.1 - Em se tratando e contratagao de emprestimo por meio eletronico,
podera o SEBRAE PREVIDENCIA requerer a atualizagao cadastral do
interessado previsto no item 2.
6.6 - Somente sera permitido realizar o requerimento de emprestimo de
segunda a quinta-feira de cada semana, desde que em dia util.
6.7 - O interessado previsto no item 2 devera apresentar os documentos
exigidos pelo SEBRAE PREVIDENCIA, quando for o caso, para fins de
concessao do emprestimo requerido.
7. DOS ENCARGOS FINANCEIROS
7.1 - Incidirao sobre o emprestimo os seguintes encargos:
I - taxa referente ao custo administrative e operacional do emprestimo, cobrada
em parcela unica;
II - taxa de juros, cobrada mensalmente, conforme calculo realizado com a
aplicagao da Tabela Price;
III - taxa de risco, visando a constituigao de Fundo Garantidor por Morte ou
Invalidez (FGMI), a ser operacionalizado pelo SEBRAE PREVIDENCIA, ou a
contratagao de seguro prestamista, conforme o caso, p.

i a cobertura dos

riscos de morte do mutuario, ou de sua invalidez permaneii

total por acidente,
^-------
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antes da quitagao do saldo devedor do emprestimo, observado o disposto no
item 7.1.1.
IV - Imposto sobre Operagoes Financeiras - IOF, calculado sobre o valor
financiado e prazo de amortizagao, nos termos previstos na legislagao
aplicavel, que sera retido no ato da liberagao.
7.1.1 - Os valores das taxas previstas nos incisos I a III do item 7.1 serao
semestralmente

definidas

pelo

Conselho

Deliberative

do

SEBRAE

PREVIDENCIA e divulgadas em seu Portal de internet.
7.1.1.1 - Caso o SEBRAE PREVIDENCIA opte pela constituigao de Fundo
Garantidor por Morte ou Invalidez (FGMI), para a cobertura dos riscos de morte
do mutuario, ou de sua invalidez permanente total por acidente, antes da
quitagao do saldo devedor do emprestimo, a Taxa de Risco podera ser cobrada
em parcela unica ou em carater mensal, conforme definido pelo Conselho
Deliberative da Entidade.
7.1.1.2 - Caso o SEBRAE PREVIDENCIA opte pela contratagao de seguro
prestamista para a cobertura dos riscos de morte do mutuario, ou de sua
invalidez permanente total por acidente, antes da quitagao do saldo devedor do
emprestimo, o valor da Taxa de Risco correspondera ao valor do premio de
seguro contrato com a Sociedade Seguradora.
7.1.2 - Os valores da taxa de risco e do IOF serao informados ao mutuario no
memento da contratagao de emprestimo.
7.1.3 - O Conselho Deliberative podera aprovar, pelo periodo que julgar
conveniente,

na forma

de

condigao especial

para

o

requerimento do

emprestimo, a carencia de 1 (urn) a 4 (quatro) meses para o pagamento da
primeira parcela do emprestimo, mediante a incidencia, no aludido periodo, dos
encargos que forem devidos nos termos previstos no item 7.1. Podera haver a
diferenciagao do prazo de carencia para mutuarios que ja tenham se
beneficiado

de

outras

medidas

aprovadas

pelo

Conselho

observada, em qualquer caso, a adogao de criterios
discriminatorios.
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7.2 - A alteragao da taxa de juros, nos termos previstos no item 7.1.1, nao se
aplicara aos contratos celebrados ate o dia util anterior ao da fixagao da nova
taxa pela Diretoria Executiva.
7.3 - O emprestimo que for liberado antes do ultimo dia util do mes tera sua
taxa de juros calculada pro-rata temporis.
7.4 - Em caso de inadimplencia, quando o pagamento da prestagao mensal ou
do saldo devedor de emprestimo for devido via

boleto bancario,

o

PARTICIPANTE PATROCINADO ou MANDATARIO ficara sujeito as seguintes
penalidades:
a) juros de mora de 0,033% (trinta e tres milesimos por cento) ao dia, sobre o
valor da prestagao ou do saldo devedor atualizado, conforme o caso;
b) multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do debito.
7.4.1 - No caso de inadimplemento no pagamento das prestagoes de
amortizagao devidas, por prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias, observarse-a tambem, no que couber, o disposto no item 11.1 e seguintes.
7.5 - A criterio da Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDENCIA, poderao ser
negociadas condigoes especiais para a quitagao do saldo devedor do
emprestimo

por

mutuarios

inadimplentes,

observados

os

parametros

estabelecidos pelo Conselho Deliberative.
7.6 - Em situagoes excepcionais, o Conselho Deliberativo do SEBRAE
PREVIDENCIA podera permitir a suspensao temporaria do pagamento das
parcelas do emprestimo, mediante requerimento do mutuario interessado, com
base em criterios uniformes e nao discriminatorios. Nesse caso, o Conselho
Deliberativo devera definir quais encargos incidirao sobre o saldo devedor do
emprestimo durante o periodo de suspensao.
8. DO SALDO DEVEDOR
8.1 - A atualizagao do saldo devedor do Emprestimo e efetuada mediante a
aplicagao da taxa de juros vigente quando da contratagao do emprestimo, da
seguinte forma:
a) "pro-rata tempore”, a partir da data do credito ate o di
6
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b) apos a primeira atualizapao, sempre no 1° dia de cada mes subsequente.
8.2 - Para o calculo do saldo devedor do emprestimo, dispomvel para
renovapao ou liquidagao antecipada, havera o abatimento proporcional dos
juros e demais encargos financeiros, quando cabivel, em relagao as prestagoes
vincendas, observado o disposto na legislagao aplicavel.
8.2.1 - Quando do calculo do saldo devedor, nos termos do item 8.2, sera
deduzido o valor da prestagao do mes de referenda, caso ja tenha sido
encaminhada para desconto na folha de pagamento.
9. DA FORMA DE AMORTIZAQAO
9.1 - A prestagao mensal sera calculada pela Tabela Price, sendo a mesma
consignada por meio da folha de pagamento de salaries da Patrocinadora ou
de pagamento de beneficios do SEBRAE PREVIDENCIA.
Formula do calculo:
PMT = PV x (1 + i)n x i (1 + i)n -1
onde:
PMT = Valor da Prestagao Inicial
PV = Valor do Emprestimo
i = Taxa de Juros, conforme previsto no item 6.2
n = Prazo
9.2 - O SEBRAE PREVIDENCIA informara a Patrocinadora o valor da
prestagao do emprestimo a ser descontada na folha de pagamentos de salaries
subsequente.
9.3 - Caso a prestagao nao seja descontada da folha de pagamentos de
salaries da Patrocinadora, incluindo-se a hipotese de suspensao do contrato de
trabalho, observadas as demais regras previstas nesta Norma, o mutuario
devera efetuar o pagamento por meio de boleto bancario, que devera ser
solicitado ao SEBRAE PREVIDENCIA.
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9.4 - Estara disponivel no Portal do SEBRAE PREVIDENCIA o montante do
saldo devedor do emprestimo para as devidas consultas.
9.5 - Sera permitida amortizapao extraordinaria e parcial do saldo devedor do
emprestimo no valor escolhido pelo mutuario, por meio de boleto bancario,
situapao em que, quando cabivel, havera o abatimento proporcional dos juros e
demais encargos financeiros.
9.5.1 - Na situapao prevista no item 9.5, a criterio do mutuario, podera haver a
antecipapao decrescente das parcelas ou o recalculo do valor das prestapoes
faltantes.
10. DA REPACTUAQAO
10.1 - Sera, necessariamente, repactuado o emprestimo quando o valor da
prestapao mensal ultrapassar os percentuais previstos nos itens 5.1 ou 5.1.1
desta Norma.
10.1.1 - Tal repactuapao dar-se-a por uma das seguintes formas, a criterio do
mutuario:
a) por meio de amortizapao extraordinaria do emprestimo, nos termos previstos
nos itens 9.5 e 9.5.1, exclusivamente mediante o recalculo das prestapoes
faltantes, de forma a serem restabelecidos os limites previstos nos itens 5.1 ou
5.1.1 desta Norma;
b) por meio de concessao de novo emprestimo alongando o prazo de
amortizapao, observado o prazo maximo previsto nesta Norma, contados a
partir da data da repactuapao;
c) por meio de liquidapao antecipada do emprestimo, via boleto bancario, que
devera ser solicitado ao SEBRAE PREVIDENCIA.
10.2 - Na situapao prevista na alinea "b” do item 10.1.1, serao adotados os
encargos financeiros que estiverem em vigor na data da repactuapao,
observado o disposto no item 7.1.
10.3 - Nao sera necessaria a repactuapao do emprestimo quando o
passar a condipao de ASSISTIDO, desde que;
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I - o beneficio concedido pelo Plano SEBRAEPREV nao seja pago em parcela
unica; e
II - haja a observancia da margem consignavel, nos termos previstos no item

5.1.
10.3.1 - Para efeito do disposto no item 10.3, o mutuario declara que aceita que
as prestagoes antehormente descontadas na folha de pagamentos da
respectiva Patrocinadora passem a ser descontadas de seu BENEFICIO DE
PRESTAQAO

CONTINUADA

que

venha

a

ser

pago

pelo

SEBRAE

PREVIDENCIA.
10.4-0 mutuario, quando requerer a concessao do beneficio perante o Plano
SEBREAPREV, podera, a seu criterio, solicitar compensagao do saldo devedor
do emprestimo com o saldo acumulado, proporcionalmente, nas CONTAS DE
PARTICIPANTE e

DE

SERVIQO

PASSADO

DE

PARTICIPANTE,

DE

PATROCINADOR e de SERVIQO PASSADO DE PATROCINADOR, ate o
limite do montante que, nos termos do Regulamento do Plano SEBRAEPREV,
estaria disponivel para RESGATE.
10.4.1 - Na situagao prevista no item 10.4, se nao houver a quitagao da
integralidade do saldo devedor do emprestimo, sera observado, no que couber,
o disposto nos itens 9.5 e 9.5.1.
11. DA LIQUIDAQAO ANTECIPADA
11.1 - O saldo devedor do emprestimo devera ser antecipadamente liquidado,
independentemente de qualquer notificagao, judicial ou extrajudicial, nas
seguintes situagoes:
a)

no

caso

MANDATARIO

de
ou

falecimento

do

PARTICIPANTE

PATROCINADO

ou

do ASSISTIDO, conforme o caso;

b) no caso de cessagao do vinculo empregaticio ou mandatario do
PARTICIPANTE

PATROCINADO

ou

MANDATARIO

com

a

Patrocinadora;
c) no caso de concessao ou transformagao do BENEFICIO DE PR
CONTINUADA em pagamento unico; e
9

respectiva
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d) no caso de ASSISTIDO em que o valor da prestaqao mensal ultrapassar~os
percentuais previstos nos itens 5.1 ou 5.1.1 desta Norma e nao se efetivar a
repactuapao nos termos do item 10.1.1.
11.2 - Do valor das verbas rescisorias pagas pela Patrocinadora ao
PARTICIPANTE PATROCINADO ou MANDATARIO, em virtude de cessapao
do vinculo empregatfcio ou mandatario, conforme o caso, ate 30% (trinta por
cento) do referido valor devera ser descontado em folha de pagamento para a
amortizapao parcial ou total do emprestimo, conforme o caso.
11.2.1 - Nao sendo o valor comprometido das verbas rescisorias suficiente
para a quitapao do saldo devedor do emprestimo, ou, na hipotese de
inexistirem

verbas

rescisorias

o

PARTICIPANTE

PATROCINADO

ou

MANDATARIO, conforme o caso, tera o prazo de ate 30 (trinta) dias, contados
da notificapao recebida do SEBRAE PREVIDENCIA, para pagar diretamente a
Entidade, mediante boleto bancario, o valor faltante para a amortizapao total do
emprestimo.
11.2.2 - O PARTICIPANTE PATROCINADO ou MANDATARIO que nao
observe o prazo para pagamento previsto no item 11.2.1 e, dessa forma, tornese inadimplente, autoriza, desde ja, que, caso haja sua oppao pelos institutes
do AUTOPATROCINIO, do BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO.do
RESGATE ou da PORTABILIDADE, ocorra a compensapao do saldo devedor
do emprestimo com o seu saldo acumulado nas CONTAS DE PARTICIPANTE
e DE SERVIQO PASSADO DE PARTICIPANTE, DE PATROCINADOR e de
SERVIQO PASSADO DE PATROCINADOR ate limite do montante que, nos
termos do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, estaria disponivel para
RESGATE.
11.3 - No caso de falecimento do PARTICIPANTE PATROCINADO ou
MANDATARIO,

o

saldo devedor do emprestimo sera quitado por meio do

Fundo Garantidor por Morte ou Invalidez (FGMI) ou pelo seguro prestamista
contratado quando da concessao do emprestimo, conforme o caso, observado
do disposto nesta Norma de Emprestimos.
11.4

No caso de concessao ou transformapao^o BENEFICIO DE

PRESTAQAO CONTINUADA em pagamento unico,
10
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emprestimo, caso nao seja quitado pelo mutuario no prazo de ate 30 (trinta)
dias, contados da notificagao recebida do SEBRAE PREVIDENCIA, sera objeto
de compensagao com o saldo acumulado, proporcionalmente, nas CONTAS
DE PARTICIPANTE e DE SERVIQO PASSADO DE PARTICIPANTE, DE
PATROCINADOR e de SERVIQO PASSADO DE PATROCINADOR, ate limite
do montante que, nos termos do Regulamento do Plano SEBRAEPREV estaria
disponivel para RESGATE, no caso de PARTICIPANTE PATROCINADO ou
MANDATARIO,

ou

da RESERVA INDIVIDUAL REMANESCENTE, no caso de

ASSIST!DO, mediante transagao que fica neste ato acordada entre as partes.
11.4.1 - No caso de ASSISTIDO em que o valor da prestagao mensal
ultrapassar os percentuais previstos nos itens 5.1 ou 5.1.1 desta Norma, nao se
mostrar viavel a hipotese prevista na alinea “b” do item 10.1.1, e o ASSISTIDO,
uma vez notificado pelo SEBRAE PREVIDENCIA, nao realizar, no prazo de 30
(trinta) dias, a amortizagao extraordinaria ou a quitagao do saldo devedor do
emprestimo, nos termos previstos nas alineas “a” e “c” do item 10.1.1, estando,
assim, configurada a inadimplencia do mutuario

o saldo devedor do

emprestimo sera objeto de compensagao com o valor de sua RESERVA
INDIVIDUAL REMANESCENTE, mediante transagao que fica neste ato
acordada entre as partes.
11.5 - Se, nos termos previstos nos itens anteriores, nao houver a quitagao
integral do saldo devedor do emprestimo diretamente pelo participante ou
mediante as compensagoes expressamente previstas, ou, ainda, quando nao
for possivel realizar a referida compensagao, de forma que seja mantida a
situagao de inadimplencia, a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDENCIA
devera proceder:
I - a inscrigao do nome do devedor em cadastres restritivos de credito;
II - a analise economico-financeira acerca da viabilidade da cobranga judicial do
saldo devedor remanescente.
11.6 - O mutuario podera, a seu criterio, a qualquer tempo, liquidar
antecipadamente o saldo devedor do emprestimo por meio de boleto bancario,
que devera ser solicitado ao SEBRAE PREVIDENCIA, hipotese e que havera o
abatimento proporcional dos juros e demais encargos rmanceiros, quando
ii
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cabivel, em relagao as presta?oes vincendas, observado o disposto na
legislagao aplicavel.
11.7 - No caso de a sociedade seguradora, se houver sido contratado o seguro
prestamista, ou de o medico-perito indicado pelo SEBRAE PREVIDENCIA, no
caso de constituigao do Fundo Garantidor por Mode ou Invalidez, reconhecer a
invalidez permanente total por acidente do mutuario, havera a liquidagao
antecipada do emprestimo, mediante a quitagao do saldo devedor com
recursos da apolice do seguro contratado ou do FGMI, conforme o caso.
12. DA SOLICITAQAO DE NOVO EMPRESTIMO
12.1 - O mutuario que ja tenha contraido emprestimo podera requerer a
concessao de novo emprestimo, desde que os dois ou mais emprestimos
observem, de maneira conjunta, tanto o limite de que trata o item 3.1 como a
margem consignavel prevista nos itens 5.1 e 5.1.1.
12.1.1 - A criterio do mutuario, do valor llquido a receber, em face da
contratagao do novo emprestimo, podera ser abatido o total do saldo devedor
do emprestimo concedido anteriormente.
12.1.2 - Nas situagoes mencionadas nos itens 12.1 e 12.1.1, serao adotados
os encargos financeiros que estiverem em vigor na data do requerimento do
novo emprestimo, observado o disposto nos itens 7.1 e 7.1.3.
13. DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
O percentual dos recursos garantidores do Plano SEBRAEPREV, disponiveis
para

a concessao dos emprestimos,

Investimentos

do

referido

Plano

de

sera estabelecido na
Beneficios,

observando

Politica de
os

limites

permitidos pela legislagao aplicavel as “Entidades Fechadas de Previdencia
Complementar”.
14. DO CREDITO DO EMPRESTIMO
O SEBRAE PREVIDENCIA efetuara o credito do emprestimo na conta corrente
indicada no formulario de requerimento do emprestimo.
15. DO CRONOGRAMA DE LIBERAQAO DO EMPRESTIMO
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15.1 - Como regra, o SEBRAE PREVIDENCIA liberara o credito refererTfe""ao
emprestimo sempre as segundas-feiras da semana seguinte a do requerimento
do emprestimo ou,
subsequente.

nao havendo expediente nesta data,

15.1.1

Na

eventual

hipotese

de

no dia util

impossibilidade

do

cumprimento do prazo previsto no item 15.1, o mutuario devera ser informado,
pelo SEBRAE PREVIDENCIA, da data em que ocorrera o credito referente ao
emprestimo contratado.
16. DA VIGENCIA DESTA NORMA
Esta Norma entrara em vigor na data de sua aprovagao pelo Conselho
Deliberative do SEBRAE PREVIDENCIA e vinculara os emprestimos efetuados
na modalidade de prestagoes pre-fixadas a partir de sua vigencia.
17. DAS DISPOSigOES GERAIS
17.1 - A Diretoria Executiva, por delegagao do Conselho Deliberative, dirimira
as duvidas porventura surgidas na interpretagao desta Norma e estabelecera
procedimentos complementares necessaries a concessao dos emprestimos.
17.2. - O mutuario, em cada formulario de requerimento de emprestimo,
devera declarar ter ciencia e concordar com os termos inseridos na presente
Norma.
17.3 - A Patrocinadora, no caso de emprestimo solicitado por PARTICIPANTE
PATROCINADO

ou

MANDATARIO,

devera

prestar

ao

SEBRAE-

PREVIDENCIA as demais informagoes necessarias para a concessao do
emprestimo, incluindo-se a margem consignavel, nos termos previstos na
legislagao vigente e em Convenio que venha a ser celebrado com a Entidade.
17.4 - No formulario de requerimento do emprestimo, a consignagao das
prestagoes em folha de pagamento devera ser autorizada, em carater
irrevogavel e irretratavel:
a)

a

Patrocinadora

no

caso

de o

interessado

ser

PARTICIPANTE

PATROCINADO ou MANDATARIO;
b) ao SEBRAE PREVIDENCIA, no caso de o interess;
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17.5 - Todos os termos constantes nesta Norma que se refiram a conreitO'S'
atinentes ao Plano SEBRAEPREV e que tenham sido grafados com todas as
letras em maiusculo estao definidos no Glossario anexo, que sera aplicado
exclusivamente para os efeitos da presente Norma.
18. DO FORO
Para dirimir qualquer questao referente a esta Norma, ao Contrato de
Emprestimo ou ao formulario de requerimento, fica eleito o foro do domicllio do
mutuario, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

GLOSSARIO
ASSISTIDO: O Participante ou o Beneficiario em gozo de BENEFICIO DE
PRESTAQAO CONTINUADA oferecido pelo Plano SEBRAEPREV;
AUTOPATROCINIO: institute que faculta ao PARTICIPANTE PATROCINADO
ou MANDATARIO manter o valor de sua contribuigao e a do Patrocinador, para
assegurar a percepgao dos beneficios, nos termos do Regulamento do Plano
SEBRAEPREV;
BENEFICIO DE PRESTAQAO CONTINUADA: Aqueles Beneficios oferecidos
pelo Plano SEBRAEPREV que venham a ser pages, em prestagoes mensais,
aos ASSISTIDOS do referido Plano de Beneficios;
BENEFICIO

PROPORCIONAL

DIFERIDO:

institute

que

faculta

ao

PARTICIPANTE PATROCINADO ou MANDATARIO optar por receber, em
tempo future, o beneficio de Aposentadoria Normal assegurado pelo Plano
SEBRAEPREV, nos termos do Regulamento do referido Plano de Beneficios;
CONTA DE PARTICIPANTE: aquela conta do Plano SEBRAEPREV que
recepciona as Contribuigoes Basicas de Participante e as Contribuigoes
Voluntarias de Participante, os termos previstos no Regulamento do referido
Plano de Beneficios;
CONTA DE SERVIQO PASSADO DE PARTICIPANTE: a^

la conta do Plano

SEBRAEPREV que recepciona as Contribuigoes die !

yigo Passado de
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Participante, nos termos previstos no Regulamento do referido Ptam~de
Beneficios:
PARTICIPANTE MANDATARIO: o Participante que mantem vinculo com
Patrocinador, decorrente de mandate para os cargos de Diretor ou Conselheiro,
e deste haja Contribuigao vem seu nome, de acordo com as disposigoes do
Regulamento do Plano SEBRAEPREV;
PARTICIPANTE

PATROCINADO:

o

Participante

que

mantem

vinculo

empregaticio com Patrocinador e deste haja Contribuigao em seu nome, de
acordo com as disposigoes do Regulamento do Plano SEBRAEPREV;
PORTABILIDADE: institute que faculta ao PARTICIPANTE PATROCINADO ou
MANDATARIO transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu
direito acumulado no Plano SEBRAEPREV para outro piano de beneficios
operado por entidade de previdencia complementar, nos termos previstos no
Regulamento do Plano SEBRAEPREV;
RESERVA INDIVIDUAL REMANESCENTE: o valor remanescente da reserva
utilizada para o pagamento de BENEFICIOS DE PRESTAQAO CONTINUADA
assegurados pelo Plano SEBRAEPREV;
RESGATE: institute que faculta ao PARTICIPANTE PATROCINADO ou
MANDATARIO o recebimento do valor decorrente do seu desligamento do
Plano SEBRAEPREV, nos termos previstos no Regulamento do referido Plano
de Beneficios;
SALARIOS DE CONTRIBUIQAO: As parcelas da remuneragao do Participante
que compoem a base de incidencia das contribuigoes devidas ao Plano
SEBRAEPREV.

Edjair de Siqueira^Alves.
Diretor-Presidente.

Victor Roberto Hohl.
Diretor de Administragao e Investimentos.
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