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Regulamentação 

 

1. Quem é a Múltipla? 

R: A Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar, é uma 

Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, autorizada a 

funcionar por prazo indeterminado pela portaria nº. 611 do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social de 10 de novembro de 1993 e constituída em 

17 de Dezembro de 1993, com autonomia administrativa, patrimonial e 

financeira de caráter não econômico e sem fins lucrativos, em conformidade 

com as normas do Conselho Nacional da Previdência Complementar – CNPC, 

da Secretária de Políticas de Previdência Complementar – SPPC e da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. 

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Múltipla são compostos por 

representantes das patrocinadoras e dos participantes dos planos. Para a 

gestão da entidade e dos investimentos, a Múltipla conta com prestadores 

de serviços de gestão do ativo, gestão do passivo, tecnologia e consultoria 

atuarial.  

Atualmente a Múltipla administra 03 planos de previdência, com patrimônio 

de R$ 2,4 bilhões (informações de 2021). Saiba mais em: 

https://www.multiplaprev.com.br/ 

 

2. Quem é a Patrocinadora? 

R: É a empresa que estabeleceu um convênio de adesão junto a Múltipla 

para administração do plano de benefícios PREVISENAC. Atualmente o plano 

possui como patrocinadora: o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

– SENAC – Administração Regional no Estado de São Paulo. 

 

https://www.multiplaprev.com.br/
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3. Quem é o Gestor dos Ativos do plano? 

R: O Itaú Asset Management é a empresa responsável pela alocação do 

patrimônio do plano, seguindo a política de investimento definida pela 

patrocinadora e aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 

 

4. Quem é a PREVIC? 

R: A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é 

uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e 

financeira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Economia, com 

sede e foro no Distrito Federal, tendo atuação em todo o território nacional 

como entidade de fiscalização e supervisão das atividades das entidades 

fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o 

regime de previdência complementar operado pelas referidas entidades. 

 

5. Quem é a CVM? 

R: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 pela 

Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e 

desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. 

A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao 

Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, 

dotada de autoridade administrativa independente, ausência de 

subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e 

autonomia financeira e orçamentária.  

 

6. Quem é o COAF? 

R: Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tem como atribuição 

legal receber, examinar e identificar as ocorrências de atividades ilícitas 
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previstas na Lei nº 9.613, de 1998, que define regras a respeito da prevenção 

aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. 

 

7. Onde posso encontrar a legislação aplicável aos fundos de pensão? 

R: https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-

vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/coletania-

de-normas 

 

  

https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/coletania-de-normas
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/coletania-de-normas
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/coletania-de-normas
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Beneficiários 

 

8. Quem são os “Beneficiários Indicados”? 

R: De acordo com o Art. 6º do Regulamento do Plano são Beneficiários 

Indicados do Participante toda e qualquer pessoa física por este inscrita no 

Plano de Benefícios PREVISENAC. 

 

9. Quem pode definir “Beneficiários Indicados”? 

R: Todo participante titular do plano (Ativo; Autopatrocinado; BPD – 

Benefício Proporcional Diferido; Desligado aguardando opção; Assistido que 

receba exclusivamente renda financeira) 

É VEDADA A DEFINIÇÃO DE “BENEFICIÁRIO INDICADO” AO APOSENTADO 

QUE RECEBA RENDA VITALÍCIA, AINDA QUE ESTE RECEBA UMA RENDA 

FINANCEIRA ORIUNDA DE BENEFÍCIO ADICIONAL E/OU TEMPORÁRIO. Para 

este grupo prevalecem os “BENEFICIÁRIOS” do art. 5º. 

 

10. Um Beneficiário Indicado que recebe uma renda financeira do plano 

pode indicar seus próprios beneficiários? O que acontece se os 

beneficiários indicados que estão recebendo falecerem e ainda existir 

saldo remanescente? 

R: Os beneficiários não podem indicar seus próprios beneficiários, a 

indicação é feita apenas pelo participante (titular do plano). Com a perda da 

condição do último Beneficiário Indicado, caso haja saldo remanescente este 

valor será pago aos Herdeiros do participante (titular do plano) em parcela 

única. 
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11.  Como indicar ou atualizar os meus “Beneficiários Indicados”? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

12.  Quem são os “Beneficiários”? 

R: De acordo com o art. 5º do Regulamento do Plano são Beneficiários do 

Participante: 

I o cônjuge e/ou o companheiro, desde que reconhecida a condição de 

dependência pela Previdência Social; 

II os filhos e os enteados solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de idade, 

desde que reconhecida a condição de dependência pela Previdência Social; 

III os filhos e os enteados solteiros menores de 24 (vinte e quatro) anos de 

idade, desde que estejam cursando ensino superior oficialmente 

reconhecido; 

IV o filho inválido de qualquer idade, desde que reconhecida a condição de 

dependência pela Previdência Social. 

 

13.  Não defini meus “Beneficiários Indicados”, o que acontece no caso 

de falecimento antes do início da aposentadoria? 

R: Ativos, BPDs e Autopatrocinados, que não indicarem seus beneficiários, 

serão considerados os “Beneficiários” previstos no art 5º do regulamento do 

plano.  

 

14.  Quando posso atualizar meus “Beneficiários Indicados”? 

R: Esta atualização pode ser feita a qualquer momento, basta acessar sua 

área restrita e fazer sua alteração. É de extrema importância que sempre 

revise seus dados e confira se as informações estão atualizadas. 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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15.  Sou aposentado e recebo renda vitalícia posso atualizar os meus 

Beneficiários, previsto no Art. 5º? 

R: Sim, o assistido (titular do plano) que recebe renda vitalícia ou renda 

vitalícia mais uma renda financeira oriunda de benefício adicional e/ou 

temporário, poderá realizar a manutenção dos seus beneficiários do art. 5º, 

todavia, para esta atualização o assistido deverá procurar a Múltipla, 

preencher o formulário específico que passará por análise atuarial. 

NÃO É PERMITIDA DE NENHUMA FORMA A INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO AO 

PARTICIPANTE ASSISTIDO QUE RECEBA RENDA VITALÍCIA, OU SEJA, NÃO É 

PERMITIDA A INDICAÇÃO DE QUALQUER PESSOA FÍSICA. SOMENTE É 

PERMITIDA A ATUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NO 

ART. 5º 

Art. 5º São Beneficiários do Participante: 

I o cônjuge e/ou o companheiro, desde que reconhecida a condição de 

dependência pela Previdência Social; 

II os filhos e os enteados solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de idade, 

desde que reconhecida a condição de dependência pela Previdência Social; 

III os filhos e os enteados solteiros menores de 24 (vinte e quatro) anos de 

idade, desde que estejam cursando ensino superior oficialmente 

reconhecido; 

IV o filho inválido de qualquer idade, desde que reconhecida a condição de 

dependência pela Previdência Social. 

 

16.  Como é o fluxo de atualização de Beneficiário de assistido, que recebe 

renda vitalícia? 

•O assistido (titular do plano) procura a Múltipla; 
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•Preenche o formulário “ATUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS_ASSISTIDO 

RENDA VITALÍCIA” 

• Envia o formulário preenchido e assinado para análise da Múltipla; 

• A Múltipla irá analisar junto ao Atuário do plano se a atualização requerida 

pelo assistido (titular do plano) irá gerar algum impacto financeiro sobre seu 

benefício; 

• Caso a alteração resulte na redução da renda vitalícia do assistido, o 

mesmo será contato pela Múltipla, a qual lhe informará através de um 

instrumento particular o valor do benefício com a redução e o valor da 

reserva matemática a ser integralizada, paga a Múltipla, caso o assistido 

deseje manter o valor da renda mensal; 

• O assistido deverá formalizar uma opção, através do instrumento 

particular, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação da Múltipla 

sobre o valor do benefício reduzido e da provisão matemática a integralizar; 

• Na hipótese de opção pela manutenção do valor do Benefício, caberá ao 

Participante o recolhimento à Múltipla, em parcela única, do valor 

correspondente à provisão matemática definida atuarialmente, relativa à 

inclusão do Beneficiário ou à alteração de dados dos Beneficiários, no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da opção do Participante; 

• Se após 30 dias da notificação da Múltipla o Participante não formalizar 

uma opção, conforme alternativas acima terá automaticamente o valor do 

seu Benefício reduzido a partir do mês subsequente ao do vencimento do 

prazo de opção. 
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17.  No caso de falecimento do participante qual é a ordem de pagamento 

aos Beneficiários? 

R: Falecimento de Participante Ativo; Participante Autopatrocinado; 

Participante BPD: 

1º Beneficiário Indicado (Art. 6º qualquer pessoa física indicada pelo 

participante); 

2º Na ausência do Beneficiário Indicado será o Beneficiário do Art. 5º; 

3º Na ausência do Beneficiário Indicado (Art. 6º) e do Beneficiário (Art. 

5º) serão os Herdeiros Legais; 

Falecimento de Participante Assistido que receba exclusivamente renda 

financeira  

1º Beneficiário Indicado (Art. 6º qualquer pessoa física indicada pelo 

participante); 

2º Na ausência do Beneficiário Indicado será o Beneficiário do Art. 5º; 

3º Na ausência do Beneficiário Indicado (Art. 6º) e do Beneficiário (Art. 

5º) serão os Herdeiros Legais; 

Falecimento de Participante Assistido que receba exclusivamente renda 

vitalícia  

1º Beneficiário do Art. 5º; 

2º Na ausência do Beneficiário (Art. 5º), cessa o pagamento da renda 

vitalícia. 

Falecimento de Participante Assistido que receba renda vitalícia + renda 

financeira 

1º Beneficiário do Art. 5º; 

2º Na ausência do Beneficiário (Art. 5º), cessa o pagamento da renda 

vitalícia. Caso haja saldo remanescente de referente a parcela de renda 

financeira, tal valor será pago aos Herdeiros, mediante apresentação de 
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alvará judicial específico exarado nos autos de inventário ou arrolamento 

correspondente. 

 

18.  Formas de pagamento aos Beneficiários/Beneficiários Indicados? 

R: Falecimento de Participante Ativo; Participante Autopatrocinado; 

Participante BPD: 

1º Beneficiário Indicado (Art. 6º qualquer pessoa física indicada pelo 

participante); 

Formas de pagamento: 

• Ativo e Autopatrocinado: Uma das opções do Art. 89 (prazo 

determinado; percentual do saldo; renda mensal expressa em reais) 

• BPD: Pagamento único (art. 84) 

2º Na ausência do Beneficiário Indicado será o Beneficiário do Art. 5º; 

Formas de pagamento: 

• Ativo e Autopatrocinado: Renda Vitalícia (art. 73) ou uma renda 

financeira (Art. 89) 

• BPD: Pagamento único (art. 84) 

3º Na ausência do Beneficiário Indicado (Art. 6º) e do Beneficiário (Art. 5º) 

serão os Herdeiros Legais; 

Formas de pagamento: pagamento único mediante apresentação de alvará 

judicial específico exarado nos autos de inventário ou arrolamento 

correspondente. 

Falecimento de Participante Assistido que receba exclusivamente renda 

financeira  

1º Beneficiário Indicado (Art. 6º qualquer pessoa física indicada pelo 

participante); 
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Formas de pagamento: Conforme Art. 75 do Regulamento do Plano, os 

beneficiários indicados continuarão a receber o benefício nos mesmos 

critérios estabelecidos pelo participante do plano e no Regulamento 

2º Na ausência do Beneficiário Indicado será o Beneficiário do Art. 5º; 

Formas de pagamento: Conforme Art. 75 do Regulamento do Plano, os 

beneficiários continuarão a receber o benefício nos mesmos critérios 

estabelecidos pelo participante do plano e no Regulamento 

3º Na ausência do Beneficiário Indicado (Art. 6º) e do Beneficiário (Art. 5º) 

serão os Herdeiros Legais; 

Formas de pagamento: pagamento único mediante apresentação de alvará 

judicial específico exarado nos autos de inventário ou arrolamento 

correspondente. 

Falecimento de Participante Assistido que receba exclusivamente renda 

vitalícia  

1º Beneficiário do Art. 5º; 

Formas de pagamento: 90% (noventa por cento), na hipótese de haver 

somente um Beneficiário, e 100% (cem por cento), se houver dois ou mais 

beneficiários sobre a renda que o Participante recebia por ocasião do 

falecimento. 

2º Na ausência do Beneficiário (Art. 5º), cessa o pagamento da renda 

vitalícia. 

Falecimento de Participante Assistido que receba renda vitalícia + renda 

financeira 

1º Beneficiário do Art. 5º; 

Formas de pagamento:  
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Renda vitalícia: 90% (noventa por cento), na hipótese de haver somente um 

Beneficiário, e 100% (cem por cento), se houver dois ou mais beneficiários 

sobre a renda que o Participante recebia por ocasião do falecimento. 

Renda financeira: Continuarão a receber o benefício nos mesmos critérios 

estabelecidos pelo participante do plano e no Regulamento. 

2º Na ausência do Beneficiário (Art. 5º), cessa o pagamento da renda 

vitalícia. Caso haja saldo remanescente referente a parcela de renda 

financeira, tal valor será pago aos Herdeiros, mediante apresentação de 

alvará judicial específico exarado nos autos de inventário ou arrolamento 

correspondente. 

Formas de pagamento: pagamento único 

 

19.  Sou um participante ativo, que aderiu ao plano antes de 10/2010 e 

optei por manter o BSPS (Benefício Suplementar Proporcional 

Saldado), seu eu indicar beneficiários eles perdem o direito a renda 

vitalícia? 

R: Se o falecimento do participante ocorrer durante a fase de recebimento 

da renda vitalícia, qualquer indicação de beneficiário será desconsiderada e 

apenas terão direito à pensão por morte os beneficiários legais previstos no 

art. 5º. 

Todavia, se o falecimento do participante ocorrer antes do início da 

aposentadoria irá prevalecer sua última indicação de beneficiários, e para os 

indicados não é devido o pagamento do BSPS ou outra renda vitalícia. O 

benefício para este grupo é calculado exclusivamente sobre o saldo que foi 

constituído no plano pelas contribuições de participante, patrocinadora e a 

rentabilidade. 
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20.  O Beneficiário Indicado pode ser menor de idade? 

R: Sim, o Beneficiário Indicado pode ser qualquer pessoa física, não há 

restrições de idade ou de grau de parentesco. 

 

21.  Posso indicar uma ONG ou outra instituição como Beneficiário 

Indicado? 

R: Não, apenas pessoas físicas podem ser indicadas como Beneficiárias. 

 

22.  Qual a vantagem de indicar como beneficiários aqueles que 

atualmente já se enquadram como beneficiários legais? 

R: Os Beneficiários previstos no Art. 5º, possuem restrições de parentesco e 

limite de idade para filhos e enteados que não sejam inválidos. Já os 

Beneficiários Indicados, não possuem restrições de idade ou parentesco, 

pode ser qualquer pessoa física indicada pelo Participante (titular do plano), 

além disse é possível definir percentuais de rateio distintos para os 

Beneficiários Indicados.  

 

23.  Posso definir percentuais de rateio diferentes para os Beneficiários 

Indicados? O que acontece se algum deles falecer? 

R: Você pode definir quantos Beneficiários Indicados quiser, desde que a 

soma dos percentuais de rateio seja 100%. Se no momento de conceder o 

benefício de pensão por morte, algum dos Beneficiários Indicados, também 

tiver falecido, haverá um recálculo do percentual entre os Beneficiários 

Indicados existentes, ou seja, haverá uma divisão proporcional, respeitando 

a proporção definida pelo Participante (titular do plano). 
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24.  Como é feito o recálculo do rateio entre os Beneficiários Indicados 

caso haja o falecimento de algum dos Beneficiários Indicados? 

R: Abaixo exemplificamos o recálculo do rateio entre Beneficiários 

Indicados, quando há um falecimento. 

  

25% 25% 25% 25% 

33,33% 

Percentuais originais 

Indicação do Participante 

33,33% 33,34% 

Percentuais recalculados 

Distribuição dos 25% do 

Beneficiário Indicado 

(falecido) entre os demais 

Beneficiários Indicados 

Percentuais originais 

Indicação do Participante 
40% 20% 20% 20% 

66,67% 33,33% 

Percentuais recalculados 

Distribuição dos 40% do 

Beneficiários Indicados 

(falecidos) entre os demais 

Beneficiários Indicados 
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Perfis de investimentos 

 

25.  Qual o período de alteração de perfil de investimento? 

R:  As campanhas de perfil ficam abertas nos meses de fevereiro e agosto, e 

sua nova opção de perfil passa a vigorar em abril e outubro respectivamente. 

 

26.  Como altero minha opção de perfil de investimento nas campanhas? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

27.  O que é Suitability ou Análise de Perfil do Investidor (API)? 

R: Consiste em um processo de análise do perfil do investidor, quanto a sua 

tolerância ao risco. O suitability é um questionário que após respondido irá 

lhe sugerir o perfil que esteja mais adequado às suas respostas. Você não 

está obrigado a seguir a sugestão, estando livre para escolher qualquer um 

dos perfis ofertados pelo plano, mas é importante que conheça sua 

tolerância ao risco e a composição de cada perfil. Lembre-se que 

rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e que você 

apenas poderá alterar seu perfil durante os períodos de campanha, que 

ocorrem nos meses de fevereiro e agosto de cada ano e passam a vigorar 

em abril e outubro respectivamente. 

 

28.  Em que momento devo preencher o Suitability? 

R: O suitability é preenchido quando o participante faz sua adesão ao plano 

e posteriormente em cada campanha de perfil. As campanhas ocorrem nos 

meses de fevereiro e agosto de cada ano e passam a vigorar em abril e 

outubro respectivamente. 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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29.  O que é a Política de investimento do plano? 

R: Documento elaborado e aprovado no âmbito da Entidade Fechada de 

Previdência Complementar (EFPC), com observância da legislação e de 

acordo com os compromissos atuariais do Plano de Benefícios, com o intuito 

de definir a estratégia de alocação dos Recursos Garantidores do Plano no 

horizonte de no mínimo cinco anos, com revisões anuais. A Política de 

Investimentos pode ser acessada na página do plano 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/nossos-planos/previsenac/  

 

30.  Quais são os perfis que o plano PREVISENAC oferece? 

R: Conservador; Moderado; Agressivo; e Ciclo de Vida. 

 

31.  Quem pode optar por um dos perfis de investimento? 

R: Todos os participantes são elegíveis a optar por um perfil de investimento, 

exceto o Assistido ou o Beneficiário que recebe exclusivamente renda 

vitalícia pelo plano PREVISENAC. 

 

32.  Sou Beneficiário ou Beneficiário Indicado e recebo uma renda 

financeira (prazo determinado; percentual do saldo ou uma renda 

expressa em reais) posso escolher um perfil de investimento? 

R: Sim, desde que todos os Beneficiários/Beneficiários Indicados optem e 

estejam de acordo com a mesma opção de perfil. 

 

33.  O que é benchmark? 

R: Medida de referência relativa à rentabilidade e ao risco estabelecido 

como padrão de comparação para a análise do desempenho na gestão dos 

investimentos do fundo. 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/nossos-planos/previsenac/
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34.  Onde encontro o benchmark dos perfis de investimento? 

R: Você pode consultar esta informação na política de investimentos 

disponível no site da Múltipla, na página do seu plano em 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/nossos-planos/previsenac/ 

.Busque por “INDICE DE REFERÊNCIA DA CARTEIRA” ou acesse as lâminas de 

investimento disponíveis na sua área restrita (Sobre a Entidade – 

Documentos do plano – Lâmina de Investimentos) 

 

35.  Posso segregar o meu saldo em perfis diferentes? 

R: Não, o saldo total do participante é alocado em um único perfil. Somente 

se o participante possuir dois registros (matrículas) distintos, como por 

exemplo um registro como Ativo e outro como Autopatrocinado, poderá 

escolher um perfil distinto para cada matrícula. Mas não é permite separar 

o saldo de uma mesma conta em perfis diferentes. 

 

36.  Qual é o melhor perfil? 

R: Não é possível indicar um melhor perfil, pois esta decisão leva em 

consideração fatores pessoais. O participante deve conhecer sua tolerância 

ao risco e levar em consideração seus objetivos. Para lhe apoiar na avaliação 

do seu perfil de investidor, a Múltipla disponibiliza um questionário em cada 

período de campanha de alteração de perfil, utilize a ferramenta, mas 

lembre-se que o resultado obtido não é uma recomendação, você é livre 

para escolher qualquer um dos perfis ofertados. Leia as informações com 

atenção, lembre-se que rentabilidade passada não é garantia de 

rentabilidade futura e faça uma escolha consciente. A alteração do perfil 

somente é possível nos meses de campanha (fevereiro e agosto de cada 

ano).  

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/nossos-planos/previsenac/
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37.  Durante a campanha posso alterar mais de uma vez o meu perfil? 

R: Sim, valerá a última opção salva. Após o término da campanha não será 

possível mudar. Lembre-se faça sua escolha de forma consciente! 

 

38.  Se os Beneficiários que recebem renda financeira optarem em 

conjunto pelo perfil ciclo de vida em qual faixa estarão enquadrados? 

R: Será observada a idade do beneficiário mais velho. 
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Contribuições 

 

39.  Quando posso alterar de percentual da contribuição básica? 

R: A contribuição básica pode ter seu percentual alterado em novembro de 

cada ano, para vigorar em janeiro do ano seguinte. 

 

40.  Como altero o percentual da contribuição básica? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

41.  Como realizo as contribuições voluntárias pelo aplicativo ou no site 

da Múltipla? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

42.  É possível simular os valores de contribuição? 

R: Sim. Para saber mais detalhes acesse o tutorial específico que mostra 

como fazer simulações no site https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

43.  Como funciona o benefício fiscal para pagar menos imposto de 

renda? 

R: As suas contribuições vertidas ao plano podem ser abatidas da sua base 

tributável de imposto de renda em até 12%. Isso significa que se alguém que 

paga imposto de renda sobre R$ 100 mil no ano, fizer R$ 12 mil de 

contribuições à previdência, só pagará imposto de renda sobre R$ 88 mil e 

não mais sobre os R$ 100 mil. 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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Importante:  

• As contribuições para despesas administrativas não são dedutíveis da 

base do imposto de renda; 

• O incentivo fiscal é aplicável somente ao contribuinte que utilize o 

modelo de declaração de IRPF completo. 

Você pode simular seu benefício fiscal clicando aqui. 

 

  

https://multipla.participante.com.br/#/simuladorIncentivoFiscal
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Tributação 

 

44.  É possível alterar minha opção de tributação? 

R: Não é possível alterar a opção de regime tributário escolhido. Esse item 

não tem relação com o regulamento do plano, pois se trata de uma 

determinação legal (LC 11.053/2004). Nessa legislação há determinação que 

a escolha pela tributação é irretratável e só pode ser feita até o último dia 

do mês seguinte à adesão.  

 

45.  Como verifico minha opção de tributação? 

R: No site de participantes, basta clicar em cadastro > dados do plano > 

tributação. Acesse este e outros tutoriais em 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

46.  Como acessar o informe de rendimentos para declarar imposto de 

renda? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

47.  Como acessar o informativo de contribuições para declarar o imposto 

de renda? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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48.  Quais informações do plano preciso informar na declaração de 

imposto de renda? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

49.  Quais são as isenções de imposto existentes na previdência da 

Múltipla? 

R:  

TABELA PROGRESSIVA: 

Benefício de aposentadoria*: 

Deduções/isenções aplicáveis: 

- Dependentes; 

- Idade superior a 65 anos; 

- Moléstia Grave 

* Para consultar a tabela mensal vigente do imposto de renda tabela 

progressiva, consulte o site da Receita Federal: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-

tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-

fisica#calculo_mensal_IRPF 

Resgate**:  

- Moléstia Grave 

** Lembramos que no instituto do Resgate a alíquota de imposto é de 15% 

a título de antecipação, com ajuste na declaração de anual. 

 

TABELA REGRESSIVA: 

Benefício de aposentadoria: 

Isenções aplicáveis: 

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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- Moléstia Grave 

Resgate:  

- Moléstia Grave 

 

Em caso de dúvidas, é recomendado ao participante entrar em contato nos 

canais de atendimento da Múltipla e fazer o questionamento específico para 

o seu caso. https://www.multiplaprev.com.br/fale-conosco/ 

 

50.  Como solicitar isenção de IR se sou portador de doença grave? 

R: Se você vai receber ou recebe algum pagamento pela Múltipla e é 

portador de doença grave previstas no artigo 6º da LEI Nº 7.713, DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 1988, deve seguir o seguinte fluxo: 

• A isenção por moléstia grave é aplicável sobre benefícios e resgates 

de participantes que possuam uma das doenças informadas na relação de 

doenças disponíveis no site da RFB em  

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-

tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave  e  

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-

tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave 

• O participante pode enviar por e-mail a cópia do documento do INSS 

que comprovou a concessão da isenção (este é o método mais simples) ou 

seguir as orientações abaixo: 

 

• Para cadastro de isenção de IR por doença grave, basta nos enviar a 

cópia do laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios (Instrução Normativa RFB nº 

1756, de 31 de outubro de 2017) contendo o código CID que confirme uma 

https://www.multiplaprev.com.br/fale-conosco/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave
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das doenças previstas no artigo 6º da LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 

1988. 

• A Múltipla acata como laudo oficial, os emitidos por médicos do SUS 

e o envio pode ser feito para o e-mail documentos.prev@itjadm.com.br 

• Após a Múltipla receber a documentação correta, será cadastrada a 

isenção e o participante passará a ter a isenção no pagamento do mês 

seguinte ao envio do documento correto. 

• O participante poderá restituir os valores pagos de imposto 

indevidamente, caso a comprovação da doença seja em data anterior ao 

envio da documentação. Ele deve fazer a restituição diretamente no 

programa do IRPF da RFB e a Múltipla não tem responsabilidade sobre este 

procedimento. 

Compartilhamos a legislação aplicável, apenas para conhecimento: 

“LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. 

(.....) 

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos 

percebidos por pessoas físicas: 

(.....) 

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em 

serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 

grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 

grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; “ 

mailto:documentos.prev@itjadm.com.br
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51.  Por que não posso portar um plano VBGL para a Múltipla? 

R: O plano VGBL, possui uma característica tributária diferente do Plano de 

Benefícios PREVISENAC. Nos planos VGBL a tributação ocorre apenas sobre 

o rendimento, enquanto nos fundos de pensão a tributação ocorrente sobre 

o montante total, por isso apenas são recepcionados planos que sejam 

compatíveis com a modalidade PGBL.  
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Simuladores 

 

52.  Como utilizo o simulador de benefícios da Múltipla? 

R: Se você é participante ativo, autopatrocinado, em BPD ou assistido, deve 

acessar o simulador da área interna do site, pois o mesmo já considera seu 

saldo e dados cadastrais. Caso ainda não seja participante, acesse o 

simulador através do site institucional da Múltipla 

https://www.multiplaprev.com.br/ pelo caminho: para você > Simuladores 

> não participantes. 

Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

53.  Como acesso o simulador de incentivo fiscal? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

  

https://www.multiplaprev.com.br/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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Participantes Assistidos (em recebimento de Benefício) 

 

54.  O que é uma renda financeira? 

R: Trata-se de uma renda, que é paga levando-se em consideração apenas o 

saldo de conta que o participante acumulou no plano (resultado de suas 

contribuições, das contribuições da patrocinadora e da rentabilidade do 

plano). 

São rendas financeiras: 

• Renda em percentual sobre o saldo; 

• Renda por prazo determinado; 

• Renda mensal expressa em reais. 

 

55.  Onde consulto o tipo de renda que recebo? 

R: Acesse o simulador de benefício na sua área restrita, e no simulador 

procure pela “opção de renda atual”. Caso tenha dúvidas entre em contato 

conosco. https://www.multiplaprev.com.br/fale-conosco/. Também é 

possível ver sua opção de renda atual nas campanhas de renda que ocorrem 

em novembro de cada ano. 

 

56.  Posso alterar minha opção de renda (percentual do saldo, prazo 

certo, renda definida em reais) para uma renda vitalícia? 

R: Não é possível. O participante Assistido (titular do plano), que recebe uma 

renda financeira não pode optar por uma renda vitalícia, você apenas poderá 

alterar dentro das opções de renda financeira (percentual do saldo, prazo 

certo, renda definida em reais), durante a campanha de renda que é 

realizada em novembro de cada ano, e cuja opção do participante passa a 

vigorar em janeiro do ano seguinte. 

https://www.multiplaprev.com.br/fale-conosco/
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57.  Quando posso receber pagamento único? 

R: O pagamento único pode ocorrer nos casos em que a renda mensal do 

participante assistido fica inferior a 1 UR – Unidade de Referência do Plano, 

desde que o participante formalize a solicitação para a Múltipla.  

 

58.  O que é UR (Unidade de Referência)? É qual a sua finalidade? 

R: UR é uma Unidade de Referência, que o plano utiliza no cálculo da 

contribuição básica e como referência para conversão de benefício em 

pagamento único.  

 

59.  Onde encontro o regulamento do meu plano? 

R: Você pode encontrar o regulamento do seu plano tanto na área aberta do 

site institucional (https://www.multiplaprev.com.br/ => para você  - nossos 

planos – PREVISENAC), quanto na sua área restrita 

(https://multipla.participante.com.br/login => após fazer o login, acesso 

sobre a Entidade – documentos do plano).  

 

60.  Quem é o atuário? 

R: Significará uma pessoa física ou jurídica contratada com o propósito de 

conduzir avaliações atuariais e prestar serviços de consultoria atuarial e 

correlatos, quando necessário, para fins de manutenção do Plano de 

Benefícios PREVISENAC. O Atuário em qualquer ocasião deverá ser uma 

pessoa física que seja membro do Instituto Brasileiro de Atuária ou uma 

pessoa jurídica da qual conste, em seu quadro de profissionais, no mínimo 

um membro do mesmo Instituto. 

 

https://www.multiplaprev.com.br/
https://multipla.participante.com.br/login
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61.  O que é um cálculo atuarial? 

R: É o estudo técnico baseado em levantamentos de dados da população 

analisada, no qual o atuário busca mensurar os recursos necessários à 

garantia dos benefícios oferecidos pelo plano previdenciário. 

 

62.  Quem pode alterar a forma de recebimento da renda mensal? 

R: Assistidos (titulares do plano), que recebem uma renda financeira, em 

novembro de cada ano podem alterar a forma de recebimento do benefício. 

Podendo transitar entre as seguintes formas de recebimento, respeitado os 

limites de cada opção, conforme regulamento. 

• Renda em percentual sobre o saldo; 

• Renda por prazo determinado; 

• Renda mensal expressa em reais. 

Beneficiários em gozo de benefício de renda financeira (Pensão por morte 

de Participante Ativo). Em novembro de cada ano podem alterar a forma de 

recebimento do benefício. Podendo transitar entre as seguintes formas de 

recebimento, respeitado os limites de cada opção, conforme regulamento. 

Lembrando que todos os beneficiários devem fazer a mesma opção. 

• Renda em percentual sobre o saldo; 

• Renda por prazo determinado; 

• Renda mensal expressa em reais. 

Beneficiários em gozo de benefício de renda financeira (Pensão por morte 

de Participante Assistido) 

• Renda em percentual sobre o saldo (Percentual poderá ser alterado 

em novembro de cada ano, desde que todos os beneficiários optem 

pelo mesmo percentual) 
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• Renda por prazo determinado; (opção não pode ser alterada pelos 

beneficiários. Receberão a renda pelo prazo remanescente conforme 

art. Art. 75, § 4º) 

• Renda mensal expressa em reais. (Valor poderá ser alterado em 

novembro de cada ano, desde que todos os beneficiários optem pelo 

mesmo valor); 

Todas as alterações de renda feitas em novembro, passam a vigorar em 

janeiro do ano seguinte. 

 

63.  Quando ocorrem as campanhas de alteração da forma de 

recebimento do benefício? 

R: As campanhas de alteração da forma de recebimento dos benefícios ficam 

abertas no mês de novembro de cada ano, na área restrita do site de 

participante. A nova opção passa a vigorar em janeiro do ano seguinte. 

 

64.  Sou aposentado, como solicito o saque de até 25%? 

R: Baixe o formulário na sua área restrita no site de participante (Sobre a 

Entidade – Formulários). Preencha e assine o documento e envie para a 

Múltipla, através do e-mail: documentos.prev@itjadm.com.br 

Caso tenha algum problema para baixar o formulário, solicite o mesmo em 

nosso “Fale Conosco”. 

Lembre-se: 

• As solicitações de saque são limitadas a 5 pedidos e a soma das 

solicitações não podem ultrapassar 25%; 

• Após cada saque realizado sua renda será recalculada; 

• Apenas o assistido (titular do plano), pode solicitar o saque. A Opção 

de saque não é aplicável a Beneficiários; 

mailto:documentos.prev@itjadm.com.br
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• Atente-se a tabela do imposto de renda. 

 

65.  Recebo renda vitalícia posso mudar minha opção de renda para uma 

renda financeira? 

R: Os Participantes assistidos (titulares do plano) que na data da aprovação 

das alterações efetuadas no Regulamento pelo órgão público competente, 

(13/04/2021), estavam recebendo Benefício na forma de renda mensal 

vitalícia, inclusive o BSPS, puderam optar por alterar a forma de recebimento 

do Benefício para uma renda financeira (percentual sobre o saldo, prazo 

determinado ou valor expresso em reais). Esta opção teve cronograma 

específico e foi estabelecida a data limite para opção 01/12/2021. Uma vez 

formalizada a opção pela renda financeira não será possível, voltar a renda 

vitalícia.  
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Opções após desligamento da empresa 

 

66.  Posso receber o meu dinheiro sem que tenha ocorrido o 

desligamento da empresa? 

R: Não. Para concessão dos benefícios e institutos é necessário que o 

participante tenha se desligado da patrocinadora. Os únicos benefícios que 

não exigem o desligamento do participante é a Pensão Por morte do Ativo e 

a Aposentadoria por Invalidez. 

Lembre-se: Mesmo que você solicite o cancelamento do seu plano, o resgate 

somente poderá ser realizado quando houver o término do vínculo 

empregatício com a patrocinadora. 

 

Participantes autopatrocinados e em Benefício Proporcional 

Diferido - BPD 

 

67.  Como acessar meu boleto de contribuição no site da Múltipla? 

R: Após o 5° dia útil do mês, fica disponível na página inicial do site. 

 

68.  Como cadastrar débito automático? 

R: Acesse o formulário específico na área restrita do site de participantes, no 

caminho: Sobre a entidade > Formulários > Débito Automático e siga as 

orientações específicas da página no site. 

 

69.  Qual data do vencimento dos boletos?  

R: é o 10° dia útil do mês seguinte à competência da cobrança conforme 

prevê o regulamento do seu plano.  
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Para o BPD isso quer dizer, por exemplo, que a cobrança de dezembro (que 

soma os valores de outubro, novembro e dezembro), tem boleto com 

vencimento no 10º dia útil do mês de janeiro.  

Para o Autopatrocinado isso quer dizer, por exemplo, que a cobrança de 

dezembro, tem boleto com vencimento no 10º dia útil do mês de janeiro.  

 

70.  Até quando é possível pagar os boletos? 

R: Até 4 dias depois do vencimento. Após isso ele é baixado para iniciar o 

processo de contribuições do mês. 

O valor em aberto, será acumulado ao boleto do mês seguinte. É necessário 

aguardar o próximo boleto para regularizar.  

 

71.  Porque existe a cobrança de despesas administrativas para BPDs? 

R: Os boletos para participantes em BPD (Benefício Proporcional Diferido) 

trazem os valores de despesas administrativas para manutenção do plano 

de previdência. Isto é previsto na Resolução CGPC Nº 06/2003 artigo 5º e 

parágrafo 2º. 

 

72.  Como o participante se torna BPD? 

R: Há duas formas para chegar ao status BPD pelo plano: a) escolhendo essa 

opção no extrato de desligamento recebido quando perdeu o vínculo com a 

empresa ou b) tendo presumido por não fazer nenhuma opção prevista no 

extrato (previsto no artigo 33 da RESOLUÇÃO CGPC Nº 06, DE 30 DE 

OUTUBRO DE 2003). Quem está em BPD pode optar pelo resgate ou 

portabilidade a qualquer momento, mas deve pensar bem antes de fazer 

isso, pois no caso de aposentadoria, o direito sempre é de 100% do saldo da 
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empresa, já no resgate e portabilidade existem regras específicas para 

acessar um percentual da parte da empresa.   

 

73.  Como é o cálculo da despesa de BPDs no PREVISENAC? 

R: Em 2021 equivale a 0,085% do valor do último salário. Isso quer dizer 

R$_0,85 (oitenta e cinco centavos) a cada R$ 1.000 (mil reais) do salário que 

o participante recebia na ativa. O valor do custeio é atualizado em abril de 

cada ano e o salário é atualizado nos mesmos índices dos ativos das 

empresas. 

 

74.  E se o boleto em papel não chegou na minha casa a tempo? 

R: Existem alternativas para não depender da entrega do boleto em papel: 

1. Baixar o boleto no site da Múltipla. Basta entrar no site a partir do 5° dia 

útil do mês e clicar no balão amarelo da página inicial 

2. Débito automático. Quem tem conta corrente no Itaú pode cadastrar o 

débito automático. Basta seguir os seguintes passos: 

a) atualizar seus dados bancários no cadastro (clicando aqui), 

b) acessar o formulário clicando aqui, 

c) preencher e nos enviar por e-mail 

d) autorizar no aplicativo Itaú ou no bankline quando aparecer "MÚLTIPLA" 

(atenção o débito só ocorre se você autorizar o cobrador Múltipla) 

3. DDA: todos os bancos oferecem o serviço de DDA, no qual aparecem para 

você todas as cobranças vinculadas a seu CPF. Se você tiver o serviço ativo, 

a cobrança vai aparecer na consulta e basta você clicar em pagar.  

 

https://multipla.participante.com.br/#/cadastro/dadospessoais
https://multipla.participante.com.br/#/pagina/49
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75. E se acumular muitos pagamentos em aberto? 

R: Há o risco de cancelamento de sua situação de participante. Caso você 

seja cancelado, não poderá mais contribuir e nem se aposentar pelo plano. 

Seu único direito é o resgate previsto no regulamento do plano. Também 

será possível portar, desde que já tenha cumprido o critério de elegibilidade 

(no mínimo 3 anos de vinculação ao plano). 
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Despesas administrativas e Custeio dos planos 

 

76.  Como saber a taxa paga para despesas do plano? 

R: Na área logada do site de participantes há a página do custeio 

administrativo do plano. Para acessar clique no botão “sobre a entidade” no 

canto superior direito do site e em seguida no link “custeio do plano”. 
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Cadastro 

 

77.  O que é Pessoa Exposta Politicamente (PEP)? 

R: É considerado pessoa exposta politicamente (PEP) aquela que nos últimos 

cinco anos exerceu, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou 

função pública relevante ou que possui alguém próximo (familiares, 

representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo), nessa 

condição. 

Consulte as informações completas na INSTRUÇÃO Nº 617, DE 5 DE 

DEZEMBRO DE 2019 (ANEXO 5-I) 

 

78.  Como acesso pela 1º vez o site de participante e aplicativo? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

79.  Como baixar o aplicativo da Múltipla? 

R: Acesse este e outros tutoriais em https://www.multiplaprev.com.br/para-

voce/tutoriais/tutoriais/ 

 

  

https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
https://www.multiplaprev.com.br/para-voce/tutoriais/tutoriais/
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Outros 

PREVIC, CVM, COAF, Coletânea De Normas Fundos De Pensão 

https://www.gov.br/ 

Regulamento do Plano de Benefício PREVISENAC 

https://www.multiplaprev.com.br/wp-

content/uploads/2021/07/RegPlanoSENAC_2021_diagramado.pdf 

MÚLTIPLA 

https://www.multiplaprev.com.br/ 

 

 

https://www.gov.br/
https://www.multiplaprev.com.br/wp-content/uploads/2021/07/RegPlanoSENAC_2021_diagramado.pdf
https://www.multiplaprev.com.br/wp-content/uploads/2021/07/RegPlanoSENAC_2021_diagramado.pdf
https://www.multiplaprev.com.br/
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O objetivo deste material é abordar as principais 
dúvidas dos participantes do Plano de Benefícios 

PREVISENAC. Este conteúdo não substitui o 
regulamento ou a legislação vigente. 
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Ficou alguma dúvida? 

 

Entre contato conosco, compartilhe suas 

sugestões, dúvidas ou elogios e ajude a construir 

um plano cada vez melhor! 

 

https://www.multiplaprev.com.br/fale-conosco/ 

 

https://www.multiplaprev.com.br/fale-conosco/

