
QUADRO COMPARATIVO – Regulamento AD Previdência   

TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 
CAPÍTULO IX DOS INSTITUTOS LEGAIS CAPÍTULO IX DOS INSTITUTOS LEGAIS Mantido a redação 

Seção I - AUTOPATROCÍNIO Seção I - AUTOPATROCÍNIO Mantido a redação 

Art. 35 É facultado ao Participante manter o valor de sua 
contribuição básica e assumir, caso exista, a correspondente 
paga por Instituidores ou Terceiros, dentre eles empregadores. 

Art. 35 É facultado ao Participante manter o valor de sua 
contribuição básica e assumir, caso exista, a correspondente 
paga por Instituidores ou Terceiros, dentre eles empregadores. 

Mantido a redação 

§ 1º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção 
pelo Benefício Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou 
pelo Resgate. 

§ 1º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção 
pelo Benefício Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou 
pelo Resgate. 

Mantido a redação 

§ 2º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o valor 
de sua contribuição básica, mediante requerimento formalizado 
física ou digitalmente, quando da formalização da opção pelo 
Autopatrocínio. 

§ 2º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o valor 
de sua contribuição básica, mediante requerimento formalizado 
física ou digitalmente, quando da formalização da opção pelo 
Autopatrocínio. 

Mantido a redação 

§ 3º Após o desconto da Taxa de Carregamento, a totalidade 
das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado 
será alocada na Conta de Participante, exceto as que 
eventualmente forem direcionadas à sociedade seguradora. 

§ 3º Após o desconto da Taxa de Carregamento, a totalidade 
das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado 
será alocada na Conta de Participante, exceto as que 
eventualmente forem direcionadas à sociedade seguradora. 

Mantido a redação 

 § 4º O Participante deverá formalizar a opção pelo 
Autopatrocínio no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 
da data da perda de vínculo associativo com o instituidor. 

Incluído para adequar à 
Resolução CNPC Nº 50, de 
16 de Fevereiro de 2022. 

Seção II - Benefício Proporcional Diferido Seção II - Benefício Proporcional Diferido Mantida a redação 

Art. 37 O Participante que tiver cessado o vínculo associativo 
com o Instituidor, antes de preencher as condições exigidas 
para recebimento do Benefício de Renda Mensal, e tiver pelo 
menos 3 (três) anos de vinculação ao Plano, poderá optar pelo 
Benefício Proporcional Diferido assumindo a condição de 
Participante Vinculado. 

Art. 37 O Participante que tiver cessado o vínculo associativo 
com o Instituidor, antes de preencher as condições exigidas 
para recebimento do Benefício de Renda Mensal, e tiver pelo 
menos 3 (três) anos de vinculação ao Plano, poderá optar pelo 
Benefício Proporcional Diferido assumindo a condição de 
Participante Vinculado. 

Mantida a redação 

Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido 
não impede posterior opção pela Portabilidade ou pelo Resgate. 

§ 1º A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede 
posterior opção pela Portabilidade ou pelo Resgate. 

Alterado o Parágrafo Único 
para parágrafo 1º em razão 
do inclusão do parágrafo 2º 

 
§ 2º No caso de posterior opção pelo instituto do 
autopatrocínio, o participante poderá manter as coberturas de 
risco de invalidez e/ou morte se por ele for contratado. 

Inclusão parágrafo para 
adequação à Resolução 
CNPC 50. 



Seção IV - Resgate Seção IV - Resgate Mantido a redação 

Art. 44 O Participante que não estiver em gozo de Benefício de 
Renda Mensal do Plano poderá optar pelo Instituto do Resgate, 
em decorrência de seu desligamento do Plano de Benefícios. 

Art. 44 O Participante que não estiver em gozo de Benefício de 
Renda Mensal do Plano poderá optar pelo Instituto do Resgate, 
em decorrência de seu desligamento do Plano de Benefícios. 

Mantido a redação 

§ 1º Para o recebimento do valor decorrente da opção pelo 
Instituto do Resgate, deverá ser obedecido o prazo de carência 
de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data 
de inscrição do Participante no Plano. 

§ 1º Para o recebimento do valor decorrente da opção pelo 
Instituto do Resgate, deverá ser obedecido o prazo de carência 
de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data 
de inscrição do Participante no Plano. 

Mantido a redação 

§ 2º O Participante poderá resgatar até 20% dos valores 
oriundos das suas contribuições normais vertidas ao Plano, a 
cada 2 (dois) anos, sem a necessidade de desligamento do Plano 
de Benefícios, observada a carência prevista no §1º deste 
artigo. 

§ 2º O Participante poderá resgatar até 20% dos valores 
oriundos das suas contribuições normais vertidas ao Plano, a 
cada 2 (dois) anos, sem a necessidade de desligamento do Plano 
de Benefícios, observada a carência prevista no §1º deste 
artigo. 

Mantido a redação 

§ 3º Em relação a cada uma das contribuições efetuadas por 
pessoas jurídicas ao Plano, o prazo de carência previsto no §1º 
será contado da data do aporte de cada uma das contribuições. 

§ 3º Em relação a cada uma das contribuições efetuadas por 
pessoas jurídicas ao Plano, o prazo de carência previsto no §1º 
será contado da data do aporte de cada uma das contribuições. 

Mantido a redação 

§ 4º O Participante desligado do Plano fará jus ao recebimento 
futuro das parcelas aportadas por pessoa jurídica às quais, até 
seu desligamento, ainda não fizera jus em decorrência da 
carência exigida. 

§ 4º O Participante desligado do Plano fará jus ao recebimento 
futuro das parcelas aportadas por pessoa jurídica às quais, até 
seu desligamento, ainda não fizera jus em decorrência da 
carência exigida. 

Mantido a redação 

 § 5º Dos recursos que tenham sido constituídos em entidade 
fechada de previdência complementar é  vedado o resgate das 
parcelas correspondentes às contribuições de patrocinador. 

Incluído para adequar à 
Resolução CNPC Nº 50, de 
16 de Fevereiro de 2022. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Mantido a redação 

 Art. 57 Fica autorizado a entidade a realizar descontos na 
portabilidade, resgate ou saldo de conta referente a débitos 
decorrentes de empréstimos, financiamento ou inadimplência 
deste no saldo de contas. 

Incluído conforme previsão 
no parágrafo único do Artigo 
15 da Resolução CNPC Nº 
50, de 16 de Fevereiro de 
2022. 

Art. 57 Sem prejuízo dos benefícios prescreve em cinco anos o 
direito às prestações não pagas nem reclamadas na época 
própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos 
incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. 

Art. 58 Sem prejuízo dos benefícios prescreve em cinco anos o 
direito às prestações não pagas nem reclamadas na época 
própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos 
incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. 

Adequação ao número do 
artigo. 

Art. 58 Os casos omissos serão regulados pelo Conselho 
Deliberativo da Entidade. 

Art. 59 Os casos omissos serão regulados pelo Conselho 
Deliberativo da Entidade. 

Adequação ao número do 
artigo. 

 


