
 

 

REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO 

Art. 1º  Este documento, doravante denominado Regulamento de Empréstimo, estabelece os 

direitos e as obrigações da Boticário Prev, dos Participantes e Assistidos, para a concessão de 

empréstimos. 

Da Concessão de Empréstimos 

Art. 2º  Será concedido empréstimo ao Participante que tenha contribuído para o Plano 

BOTICÁRIO PREV (doravante simplesmente “Plano”), por no mínimo, 6 (seis) meses. 

§1º Considera-se Participante Ativo, para os fins deste regulamento, os representantes legais 

das Patrocinadoras e os empregados inscritos no Plano que mantenham vínculo empregatício 

com as Patrocinadoras. 

§2º Considera-se Participante Assistido, o participante com renda mensal paga pelo plano.  

§3º Em conjunto os Participantes Ativos e Participantes Assistidos serão denominados 

Participantes. 

§4º Excetuam-se da condição de participante para concessão de empréstimo os participantes 

em Benefício Proporcional Diferido (BPD), Autopatrocinados e Beneficiários. 

Art. 3º  Não será permitido ao Participante celebrar mais de um contrato de empréstimo 

concomitantemente junto à BOTICÁRIO PREV. 

Parágrafo único. O Participante poderá solicitar outro empréstimo, quitando-se, no momento 

da concessão, o empréstimo vigente, não podendo ultrapassar o valor máximo estabelecido no 

artigo 11. 

Art. 4º  No caso de solicitações de empréstimos efetuadas por Participante, superior a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), o contrato de empréstimo e a sua respectiva nota promissória, 

deverão contemplar a(s) assinatura(s) do(s) avalista(s), devidamente aprovado(s) pela 

BOTICARIO PREV. 

§1º O valor do empréstimo a ser concedido dependerá do limite disponível de cada 

Participante, o qual observará a composição descrita do empréstimo no artigo 11º. 

§2º A Diretoria Executiva poderá propor ao Conselho Deliberativo alterar o percentual de 

cálculo do limite de concessão, sempre que for do interesse da BOTICÁRIO PREV. 

Art. 5º O crédito será disponibilizado ao participante toda sexta-feira, desde que o contrato 

assinado seja recebido pela BOTICÁRIO PREV até a sexta-feira imediatamente anterior. 



 

§1º Quando a data de concessão ocorrer em feriado, o crédito será realizado no primeiro dia 

útil seguinte. 

§2º A liberação do crédito é condicionada a análise e aprovação do contrato de empréstimo 

por parte da área de Recursos Humanos (RH). 

Art. 6º  A prestação do empréstimo é composta das seguintes parcelas: 

a) Amortização do capital;  

b) Juros; 

c) Taxa percentual para construção do Fundo de Cobertura de Empréstimo (FCE); 

Art. 7º  A vigência do Contrato de Empréstimo é o prazo de pagamento do empréstimo. 

Art. 8º  As prestações contratadas serão fixas. 

Do Critério para formação do saldo 

Art. 9º  Para a formação do saldo que possibilite a tomada de empréstimo pelo Participante 

Ativo serão observados o que segue: 

§1º O Participante que tenha contribuído para o Plano por até 5 (cinco) anos, o limite de 

empréstimo será de 80%  do valor acumulado em Saldo de Conta de Participante, conforme 

definido no Regulamento do Plano. 

§2º O Participante que tenha contribuído para o Plano por mais de 6 (seis) anos, o limite de 

empréstimo será de 80% do valor acumulado em Saldo de Conta de Participante somado à 

parcela de direito sobre o Saldo de Conta da Patrocinadora, conforme definido no 

Regulamento do Plano e indicada no anexo I do presente regulamento. 

Art. 10 Para os Participantes Assistidos a solicitação de empréstimo observará a renda mensal 

percebida no Plano de Benefício BOTICÁRIO PREV, com o limite máximo de até 4 (quatro)  

vezes o valor de sua renda mensal paga pelo Plano. 

§1º Para os Participantes Assistidos com idade superior a 70 (setenta) anos, o empréstimo será 

concedido em até 12 (doze) vezes. 

§ 2º A Diretoria Executiva poderá propor ao Conselho Deliberativo alterar o percentual de 

cálculo do limite de concessão, sempre que for do interesse da BOTICÁRIO PREV. 

Do Limite para concessão 

Art. 11  O pagamento do empréstimo pelo Participante Ativo se dará mediante desconto em 

folha de pagamento, o qual desde já o Participante autoriza expressamente. O valor da parcela 



 

mensal não poderá ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

Participante. 

Art. 12  O contrato de empréstimo dos Participantes Ativos deverá ser submetido à aprovação 

da Patrocinadora, e sendo autorizado, as parcelas serão descontadas mensalmente em folha 

de pagamento do Participante. 

Art. 13  O contrato de empréstimo dos Participantes Assistidos deverá ser submetido para 

aprovação da BOTICÁRIO PREV, e sendo autorizado, as parcelas serão descontadas 

mensalmente do Benefício de Renda Mensal pago ao Participante Assistido pela Entidade 

BOTICÁRIO PREV. 

Dos Prazos e encargos financeiros 

Art. 14  O valor total do débito resultante do empréstimo ora concedido será pago pelo 

Participante em prestações mensais e sucessivas, a partir do mês subsequente ao da liberação 

do empréstimo, até sua liquidação integral. 

§1º  Os juros atribuídos às parcelas de empréstimos obedecerão a parâmetros 

estabelecidos pela Entidade e ficarão disponíveis para consulta no site da BOTICÁRIO PREV. 

Art. 15  Sobre o valor de empréstimos será aplicado uma taxa percentual para construção do 

Fundo de Cobertura de Empréstimos (FCE), que será destinado à quitação de obrigações na 

carteira de empréstimos, a critério da Diretoria Executiva. 

Parágrafo único. O valor cobrado para formação do Fundo de Cobertura de Empréstimos 

obedecerá a parâmetros estabelecidos pela Entidade, os quais ficarão disponíveis para 

consulta no site da BOTICÁRIO PREV. 

Da Quitação antecipada e parcial 

Art. 16  Os empréstimos poderão ser quitados, de forma total ou parcial, antecipadamente por 

solicitação do Participante à BOTICÁRIO PREV.  

Da Perda de vínculo empregatício 

Art. 17  No caso de perda de vínculo do Participante com a Patrocinadora do Plano, considerar-

se-ão vencidas todas as parcelas do empréstimo ainda pendentes. 

Art. 18  Caso o Participante opte pelo resgate, o total do saldo devedor será descontado da 

reserva para quitação do empréstimo. 

Art. 19  Caso o Participante opte por outros institutos que não o resgate, a Patrocinadora 

poderá descontar o valor do saldo devedor, até os limites legais, de qualquer crédito ou direito 

pecuniário que este tenha na Patrocinadora. 



 

Art. 20  Na hipótese de não ser possível à quitação do saldo devedor, o saldo remanescente 

deverá ser pago pelo Participante diretamente à BOTICÁRIO PREV, mediante boleto bancário 

ou depósito em conta, acrescidos dos devidos encargos pro rata die, em prazo não superior a 

30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. O saldo remanescente que porventura ainda permaneça, será igualmente 

passível de execução imediata de acordo com a legislação vigente. 

Art. 21  Não realizado o pagamento no prazo constante no subitem anterior, a BOTICÁRIO 

PREV poderá cobrar judicialmente tais obrigações do Participante ou de seu avalista, servindo, 

para tanto, o contrato de empréstimo como título executivo extrajudicial, bem como a nota 

promissória, nos termos da legislação vigente, sendo que neste caso todos serão acrescidos 

das despesas e custas despendidas na cobrança, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

pro rata die e multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor e honorários advocatícios de 

20% (vinte por cento). 

Quando da Aposentadoria 

Art. 22  No caso de solicitação de aposentadoria, durante a vigência do empréstimo, persistirá 

a responsabilidade de pagamento pelo Participante até a efetiva quitação total do 

empréstimo, devendo o pagamento mensal ser efetuado por meio de desconto direto no 

Benefício de Renda Mensal pago ao Participante Assistido pela Entidade BOTICÁRIO PREV. 

Parágrafo único. No momento de concessão do benefício de renda mensal, o saldo de 

empréstimo existente poderá ter suas prestações mensais recalculadas para manter as 

condições estabelecidas no artigo 11 deste regulamento. 

Quando do Afastamento temporário 

Art. 23  No caso de afastamento do Participante sem vencimentos, durante a vigência do 

empréstimo, persistirá a responsabilidade de pagamento das parcelas pelo Participante até a 

efetiva quitação total do débito, devendo o pagamento mensal ser efetuado pelo Participante 

via depósito à BOTICÁRIO PREV ou através de boleto bancário com vencimentos no 5º (quinto) 

dia útil do mês subsequente da competência. 

Das Multas e juros sobre valores de inadimplência 

Art. 24  Em caso de atraso no pagamento de prestações pelo Participante, ao valor da parcela 

será acrescido multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro 

rata die de atraso. 

Art. 25  Ocorrendo atraso no pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, fica 

automaticamente antecipado o vencimento do total da dívida, sendo facultado à BOTICÁRIO 

PREV executar o crédito, acrescido das despesas e custas despendidas na cobrança, juros de 



 

mora de 1% (um por cento) ao mês pro rata die e multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo 

devedor, além de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento).  

Art. 26  Em caso de mora ou inadimplemento de qualquer parcela pelo participante, ainda que 

parcial, a Boticário Prev está autorizada a inscrever o Participante nos órgãos de restrição ao 

crédito, tais como SPC e SERASA.  

Parágrafo Único. A BOTICÁRIO PREV poderá fornecer, a pedido expresso do Participante, a 

declaração necessária para o Participante requerer a baixa correspondente junto aos órgãos 

de restrição ao crédito, mediante a regularização de sua situação de inadimplência. 

Dos Critérios Gerais 

Art. 27  Caberá ao Conselho Deliberativo aprovar e alterar as regras, taxas e prazos de 

concessão dos empréstimos. 

Art. 28  A Diretoria Executiva poderá interromper, a qualquer tempo, a concessão de 

empréstimo, sempre que a parcela do patrimônio da BOTICÁRIO PREV utilizada para essa 

finalidade for maior que aquela permitida pela legislação vigente. 

Art. 29  Caberá ao Participante, no ato da liberação do empréstimo, o pagamento do Imposto 

sobre Operações Financeiras (IOF), que será recolhido pela BOTICÁRIO PREV. 

Art. 30  A concessão de empréstimo somente ocorrerá mediante a apresentação da 

“Solicitação de Empréstimo” à Boticario Prev, devidamente assinada, e após aprovação de 

desconto em folha de pagamento. 

Art. 31  Aos casos omissos no presente Regulamento serão aplicadas as disposições constantes 

no Contrato de Empréstimo, no Regulamento do Plano, no Código Civil, bem como na 

legislação específica vigente.  

Art. 32  Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Deliberativo da BOTICÁRIO PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

 



 

ANEXO I 

Tabela de proporcionalidade do Saldo de Contas de Patrocinadora 

Tempo de 
Empresa em 
anos 

Percentual de direito 
sobre as contribuições 
da Patrocinadora 

0 – 5 0% 

6 40% 

7 44% 

8 48% 

9 52% 

10 56% 

11 60% 

12 64% 

13 68% 

14 72% 

15 76% 

16 80% 

17 84% 

18 88% 

19 92% 

20 96% 

acima de 21 100% 

 


