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Fundação de Previdência dos Empregados da CEB

I – DO EMPRÉSTIMO
1.1. O participante poderá solicitar empréstimo desde que cumpridas as exigências deste
Regulamento.
1.2. O participante poderá solicitar novo empréstimo desde que possua margem
consignável, de acordo com os subitens 2.4 e 2.5 e demais disposições deste Regulamento.
1.3. Para concessão de novo empréstimo será exigido que o participante já tenha pago, no
mínimo, 01 (uma) prestação.
1.4. A solicitação de empréstimo somente será realizada por meio eletrônico (site da FACEB),
mediante senha pessoal, ou em formulário próprio que servirá de contrato e deverá ser
enviado à Fundação.
1.4.1. A senha prevista no caput deverá ser cadastrada pelo participante antes da primeira
solicitação de empréstimo, ficando ele inteiramente responsável pela preservação de seu
sigilo, não devendo informá-la a terceiros sob nenhuma hipótese.
1.4.2. O empréstimo pelo site da FACEB poderá ser disponibilizado ao participante após
assinatura do Contrato de Abertura de Crédito e Termo de Responsabilidade.
1.4.3. A FACEB poderá exigir outras garantias para concessão de empréstimos.
1.5. O participante que se encontrar com prazo de carência inferior ao prazo total de
amortização do empréstimo constante deste Regulamento terá o prazo limitado à conclusão
das citadas carências.
1.5.1. O participante que se enquadrar na condição do item anterior poderá optar pelo prazo
regulamentar desde que a base de calculo corresponda à sua provável suplementação de
aposentadoria.
1.6. A concessão de empréstimo estará condicionada aos valores e limites de recursos,
destinados à Carteira de Empréstimos, dos respectivos planos de benefícios aos quais os
participantes estão vinculados, bem como deverá respeitar as disposições legais do
Estatuto, deste Regulamento e as normas da Diretoria Executiva.
II – DO VALOR
2.1. A Fundação poderá conceder empréstimo de até 10 SRCs (Salário Real de Contribuição)
para o participante.
2.2. Ao participante que não tiver constituído reserva de poupança suficiente para cobrir o
valor do(s) empréstimo(s), além da taxa de quitação por morte será cobrada taxa de quitação
por risco, correspondente ao percentual de 1% sobre o valor do empréstimo, no ato da sua
liberação, que será agregado ao fundo constante do subitem 6.1.
2.3. Caso a disponibilidade de recursos não esteja limitada em razão de dispositivos legais, a
Diretoria Executiva poderá, por meio de reunião colegiada, alterar os valores básicos fixados.
2.4. O valor da prestação de empréstimo, calculado no ato da concessão, não poderá
ultrapassar a margem consignável de 30% (trinta por cento) do salário, sob pena de redução
do valor fixado nos subitens 2.1 e 2.2.
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2.5. A concessão do empréstimo ficará limitada a 10 vezes o SRC (Salário Real de
Contribuição) do participante ou a 10 vezes o benefício do aposentado.
III – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O empréstimo será amortizado em prestações mensais e consecutivas de número não
superior a 96 (noventa e seis), à escolha do participante, observando-se os limites previstos
nos subitens 2.4 e 2.5.
3.1.1. Os prazos máximos para amortização do empréstimo disciplinados no item 3.1 ficarão
limitados ao prazo correspondente à expectativa de vida do participante, calculada em
meses, de acordo com a tábua atuarial utilizada no respectivo plano de benefícios.
3.1.2. No caso específico em que a expectativa de vida do participante impedir a concessão
de empréstimos, o prazo máximo será de 12 (doze) meses.
3.2. A amortização do empréstimo será feita em parcelas mensais e consecutivas, por meio
de desconto em folha de pagamento da CEB ou do Plano de Benefícios. Caso ocorra algum
imprevisto, o participante deverá solicitar à área Financeira da FACEB para emitir um boleto.
3.3. O participante que atrasar o pagamento da prestação de empréstimo deverá pagar essa
obrigação corrigida pela taxa fixada no subitem 4.1 do presente, acrescida de multa de 2% e
juros de 1% a.m. pro rata.
3.4. Não terá direito ao empréstimo o participante que estiver em atraso com a FACEB, tanto
na área previdenciária como na assistencial. A liberação de um novo empréstimo está
condicionada a quitação imediata dos valores devidos atualizados conforme o item 3.3.
3.5. O participante que perder esta condição na FACEB, inclusive com o rompimento do
vinculo empregatício com as patrocinadoras, terá o débito do empréstimo deduzido da sua
Reserva de Poupança/Pecúlio Especial. Caso o valor desta não seja suficiente para cobrir o
crédito, deverá o participante efetuar o pagamento de imediato do saldo remanescente à
FACEB.
3.6. O participante poderá a qualquer momento amortizar ou quitar o débito de empréstimo,
sendo os juros calculados até a data do efetivo pagamento.
3.6.1. No caso de amortização o participante poderá optar pela redução do saldo devedor ou
da redução da quantidade das prestações.
3.7. O valor da prestação será calculado pelo sistema PRICE ou SAC de amortização.
Considerando que a taxa de empréstimo é composta, também, por índice variável, na forma
do subitem 4.1, a prestação será recalculada mensalmente, podendo o seu valor aumentar
ou diminuir, dependendo da variação da referida taxa. Caso não haja uma manifestação do
participante será utilizado o sistema PRICE de amortização.
3.8. O participante, a qualquer tempo, poderá reduzir o número de prestações restantes,
sendo necessária a formalização do pedido. O valor da nova prestação deverá estar
enquadrado na margem consignável.
IV – TAXA DE EMPRÉSTIMO
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4.1. A taxa de empréstimo será calculada com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) + 0,70% a.m. (zero vírgula setenta por cento ao mês). Caso o INPC seja extinto,
será usado o índice que vier a substituí-lo.
4.2. A taxa de que trata o subitem 4.1 será fixada pelo Conselho Deliberativo e alterada
sempre que se julgar necessário, em ambos os casos, mediante proposta formulada pela
Diretoria Executiva.
4.3. O INPC calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a ser usado
para o cálculo da taxa de empréstimo, deverá ser correspondente ao último índice divulgado.
V – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
5.1. No ato da liberação do empréstimo será descontada a importância equivalente a 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) do valor do empréstimo, que terá como finalidade a cobertura
do custo administrativo e operacional da operação.
5.1.1. No caso de concessão de empréstimo, incluindo quitação de empréstimos já
concedidos, do valor da taxa especificada no subitem 5.1 serão deduzidos os valores
correspondentes já cobrados nos empréstimos quitados.
VI – TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE
6.1. Será cobrado o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do
empréstimo, deduzido no ato da sua liberação, para constituição de um fundo utilizado para a
quitação da dívida no caso de morte do participante, desde que atendidas às seguintes
exigências:
- O óbito ocorra em período não inferior a 6 (seis) meses da data de concessão do
empréstimo;
- O participante já tenha efetuado o pagamento de, no mínimo, 6 (seis) prestações.
6.1.1. Nos demais casos, o saldo devedor do empréstimo do participante falecido será
deduzido do pagamento do pecúlio por morte, se houver.
6.1.2. Caso o valor seja insuficiente a FACEB poderá reter o valor da Reserva de Poupança e
acionar a justiça em caso de insuficiência de saldo.
6.1.3. No caso de concessão de empréstimo, incluindo quitação de empréstimos já
concedidos, do valor da taxa especificada no subitem 6.1 serão deduzidos os valores
correspondentes já cobrados nos empréstimos quitados.
6.1.4. O Fundo de Quitação por Morte assumirá os compromissos até o limite de suas
disponibilidades.
6.2. A qualquer momento, para restabelecer a liquidez do fundo, o Conselho Deliberativo
poderá alterar o percentual acima, mediante proposta formulada pela Diretoria Executiva.
6.3. Verificando-se perda em decorrência da não liquidação total ou parcial do débito de
empréstimo, e não havendo possibilidade do recebimento, a Fundação contabilizará em
conta específica de despesa o valor correspondente.
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VII - DA COBRANÇA
7.1. A Diretoria Executiva constituirá o processo de cobrança de pagamentos não efetuados
seguindo os seguintes procedimentos.
7.1.1. Aviso verbal ou por meio eletrônico ao participante.
7.1.2. Aviso por meio de AR ao participante.
7.1.3. Após 30 dias de atraso comunicará aos órgãos de proteção ao crédito (ex: SERASA).
7.1.4. Após 60 dias de atraso a FACEB acionará judicialmente.
7.1.5. Havendo atraso de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, caracterizar-se-á a
inadimplência e a obrigação será considerada integralmente vencida e exigirá todo o valor
devido, na forma da lei, dos instrumentos normativos aplicáveis e do contrato assinado,
independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial.
7.2. Não se verificando o pagamento da prestação mensal, ficará o inadimplente sujeito, além
dos encargos contratuais de que trata o item 4.1, a juros de 1% (um por cento) ao mês,
acrescido da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre a parcela devida.
7.3. Havendo atraso de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, caracterizar-se-á a
inadimplência e a obrigação será considerada integralmente vencida e exigido todo o valor
devido, na forma da lei, dos instrumentos normativos aplicáveis e do contrato assinado,
independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial.
7.4. Persistindo a situação de inadimplência, os valores serão cobrados por meio da
competente ação judicial, com a incidência dos encargos previstos no item 4.1 e honorários
advocatícios sobre o valor da dívida.
7.5. Se o débito não for quitado até a data de vencimento do instrumento de cobrança, a
FACEB tomará as providências para a cobrança, inclusive judicial, bem como a inclusão dos
dados do participante inadimplente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Serasa ou
qualquer outro órgão de proteção ao crédito.

VIII – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
8.1. O presente regulamento somente poderá ser alterado pelo Conselho Deliberativo,
mediante proposta formulada pela Diretoria Executiva.
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