
 

 
TERMO DE OPÇÃO POR REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

 
 

 ,   nº  de  matrícula  ,  CPF/MF  nº  , 

participante do Plano de previdência administrado pelo Instituto INFRAERO de Seguridade Social – 

INFRAPREV, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.644.368/0001-49, em face da Lei nº 11.053, de 

29/12/2004, que faculta aos participantes inscritos nos planos instituídos nas modalidades de 

contribuição definida e contribuição variável a opção pelo novo Regime de Tributação com alíquotas 

regressivas, na qualidade de participante do Plano de Benefícios supracitado vem por meio do 

presente Termo: (assinalar apenas uma das alternativas abaixo) 

 

[ ] optar, em caráter irretratável, pelo Regime de Tributação previsto na Lei nº 11.053, de  29/12/2004, 

que dispõe que os valores pagos aos participantes ou aos assistidos a título de benefícios ou resgates 

de valores acumulados sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte com alíquotas 

regressivas determinadas em função do prazo de acumulação dos recursos, conforme previsto no art. 

1º da lei supracitada. 

 

[ ] não optar pelo regime acima citado, mantendo o Regime de Tributação de acordo com a Tabela 

Progressiva do Imposto de Renda. 

 

O participante que não encaminhar o termo de opção de tributação ao INFRAPREV, até o prazo 

determinado, automaticamente, terá definida a sua opção de tributação para o regime 

progressivo. 

 

“Os dados pessoais fornecidos neste instruento são necessários para a finalidade que se 

propõe e serão tratados em conformidade com a Política de Proteção de Dados Pessoais do 

InfraPrev e a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).” 

 

 

 

  ,  de  de 20  . 
Local e data 

 
 
 

 

Assinatura do declarante 

 
IMPORTANTE – A opção acima deve ser efetivada até o último dia útil do mês subsequente a assinatura do Termo de Adesão ao 

Plano de previdência. 
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