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Retirada de patrocínio e 
encerramento do Plano Namisa

A CBS Previdência informa que, em 03/11/2017, as empresas CSN Mineração e Mineração Nacional, patrocinadoras do Plano Namisa, 
oficializaram seus pedidos de retirada de patrocínio do plano.

Sendo assim, esclarecemos que:

• A retirada de patrocínio é a operação pela qual se encerra a relação previdenciária entre o patrocinador (CSN Mineração e Mineração 
Nacional) e a Entidade Fechada de Previdência Complementar (CBS Previdência), especificamente em relação ao Plano Namisa, res-
cindindo a relação previdenciária existente entre os patrocinadores e a CBS.

• Tal operação é um direito das empresas patrocinadoras, sendo sua operacionalização regida pela Resolução CNPC nº 11, de 
13/05/2013. O processo de retirada de patrocínio será submetido à aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar – PREVIC, que analisará e acompanhará todo o processo e o cumprimento das obrigações perante os participantes e assistidos.

• Durante o período de análise pela PREVIC, o plano continuará em funcionamento. As contribuições mensais dos participantes e 
as dos patrocinadores continuarão sendo realizadas e os benefícios pagos normalmente, até o último dia do mês em que ocorrer a 
autorização da retirada de patrocínio pela PREVIC.

• Após a autorização do processo pela Previc e da organização das estratégias operacionais necessárias na CBS Previdência, os 
participantes e assistidos deste plano serão convocados para formalizar a sua escolha entre as opções previstas na legislação em 
caso de retirada de patrocínio. São elas:

a) Receber, em parcela única, o saldo do seu FGB (100% das contribuições do participante e do patrocinador);
b) Transferir-se para outro plano de benefícios de caráter previdenciário, podendo, inclusive, ser o Plano CBSPREV, administrado 
pela CBS Previdência;
c) Fazer uma combinação das opções previstas anteriormente.

Ressaltamos que as empresas CSN Mineração e Mineração Nacional continuarão oferecendo plano de previdência complementar aos 
seus funcionários por meio do Plano CBSPREV e de acordo com as regras e com os benefícios previstos no regulamento deste plano.

Para saber mais detalhes sobre a retirada de patrocínio e o encerramento do Plano Namisa, consulte o Perguntas e Respostas que 
preparamos sobre o tema.

Em caso de dúvidas, fale conosco por um dos seguintes canais de relacionamento:
E-mail: cbsatendimento@cbsprev.com.br    |   Outlook: CBS ATENDIMENTO 

Central de Atendimento Telefônico: 0800 026 81 81 (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h)    

http://www.cbsprev.com.br/conteudo/downloads/PERGUNTASERESPOSTASSOBREARETIRADA.pdf

