
QUADRO COMPARATIVO – Regulamento Ciadprev   

TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 
Seção III Seção III Mantido a redação 

Do resgate Do resgate Mantido a redação 
Art. 34 O Resgate será efetuado na forma de pagamento 
único ou, por opção do participante, em até 60 (sessenta) 
parcelas mensais e consecutivas. 

Art. 34 O Resgate será efetuado na forma de pagamento 
único ou, por opção do participante, em até 12 (doze) 
parcelas mensais e consecutivas. 

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

Art. 36. Observada a carência de que trata o § 2º do Art. 33, 
adicionalmente, o participante ativo poderá, a qualquer 
tempo, e sem a obrigatoriedade de seu desligamento do 
Plano, exercer o resgate das seguintes parcelas do saldo de 
sua conta participante: 

Art. 36. Observada a carência de que trata o § 2º do Art. 33, 
adicionalmente, o participante ativo poderá, a qualquer 
tempo, e sem a obrigatoriedade de seu desligamento do 
Plano, exercer o resgate das seguintes parcelas do saldo de 
sua conta participante: 

Mantido a redação 

a) Até 100% dos valores oriundos de portabilidade de 
recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas, 
acumulados nas subcontas de portabilidade “aberta”, 
previstas no Art. 24; 

a) Até 100% dos valores oriundos de portabilidade de 
recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas, 
acumulados nas subcontas de portabilidade “aberta”, 
previstas no Art. 24; 

Mantido a redação 

b) Até 100% dos valores oriundos de portabilidade de 
recursos que tenham sido constituídos em entidades 
fechadas, subcontas de portabilidade “fechada”, previstas no 
Art. 24; 

b) Até 100% dos valores oriundos de portabilidade de 
recursos que tenham sido constituídos em entidades 
fechadas, subcontas de portabilidade “fechada”, previstas no 
Art. 24, sendo vedado o resgate das parcelas 
correspondentes às contribuições do patrocinador. 

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

c) Até 100% dos valores oriundos de aportes vertidos pelo 
participante, acumulados na subconta de aportes pessoais, 
prevista no Art. 24; 

c) Até 100% dos valores oriundos de aportes vertidos pelo 
participante, acumulados na subconta de aportes pessoais, 
prevista no Art. 24; 

Mantido a redação 

 d) Os resgates dos valores a que se referem as alíneas "a" e 
"c" deste artigo podem ocorrer independentemente de 
cumprimento de carência. 

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

CAPÍTULO XI CAPÍTULO XI Mantido a redação 
Das Disposições Gerais e Transitórias Das Disposições Gerais e Transitórias Mantido a redação 

 Art. 63 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. 63. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
aplicação deste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Deliberativo da Sul Previdência, observada a 
legislação vigente, bem como os princípios gerais de direito. 

Art. 64. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
aplicação deste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Deliberativo da Sul Previdência, observada a 
legislação vigente, bem como os princípios gerais de direito. 

Adequação ao número do 
parágrafo. 

Art. 64. Este Regulamento entrará em vigor na data da 
aprovação pelo órgão público competente. 

Art. 65. Este Regulamento entrará em vigor na data da 
aprovação pelo órgão público competente. 

Adequação ao número do 
parágrafo. 


