
QUADRO COMPARATIVO – Regulamento Mais Premium   

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

DOS BENEFICIÁRIOS DOS BENEFICIÁRIOS Mantido a redação 
Art. 6º O Participante ou o Participante Assistido poderá 
inscrever, para fins de percepção de Renda Mensal por 
Morte de Participante Ativo ou Renda Mensal por 
Morte de Participante Assistido, um ou mais Beneficiários e 
deverá indicar no formulário de inscrição um ou mais 
Beneficiário-Afim a quem se destina a renda referida. 

Art. 6º O Participante ou o Participante Assistido poderá 
inscrever, para fins de percepção de Renda Mensal por 
Morte de Participante Ativo ou Renda Mensal por 
Morte de Participante Assistido, um ou mais Beneficiários e 
deverá indicar no formulário de inscrição um ou mais 
Beneficiário-Afim a quem se destina a renda referida. 

Mantido a redação 

§1º No caso de haver inscrição de mais de um Beneficiário 
para fins de recebimento de Renda Mensal por Morte de 
Participante Ativo ou Renda Mensal por Morte de 
Participante Assistido, referidas no caput, o Participante 
deverá informar, por escrito, o percentual do saldo da Conta 
Benefício, que cabe a cada um deles no rateio. A ausência 
da informação do percentual de saldo implicará em seu 
rateio em partes iguais entre os beneficiários. 

§1º No caso de haver inscrição de mais de um Beneficiário 
para fins de recebimento de Renda Mensal por Morte de 
Participante Ativo ou Renda Mensal por Morte de 
Participante Assistido, referidas no caput, o Participante 
deverá informar, por escrito, o percentual do saldo da Conta 
Benefício, que cabe a cada um deles no rateio. A ausência 
da informação do percentual de saldo implicará em seu 
rateio em partes iguais entre os beneficiários. 

Mantido a redação 

§2º Os Participantes previstos no artigo 2, mediante 
comunicação escrita, poderão, a qualquer tempo, alterar a 
relação de Beneficiários inscritos e o percentual do saldo da 
Conta Benefício que caberá, respectivamente, a cada um. 

§2º Os Participantes previstos no artigo 2, mediante 
comunicação escrita, poderão, a qualquer tempo, alterar a 
relação de Beneficiários inscritos e o percentual do saldo da 
Conta Benefício que caberá, respectivamente, a cada um. 

Mantido a redação 

 § 3º - Em caso de falecimento do participante, caso um de 
seus beneficiários já tenha falecido, anterior a morte do 
participante, o percentual daquele beneficiário será rateado 
entre os outros beneficiários. 

Inserido para especificar um 
possível evento. 

§3º Cancelada a inscrição do Participante, extinguir-se-á, 
automaticamente, a situação jurídica de seu respectivo 
Beneficiário inscrito, que não terá direito a qualquer 
benefício previsto neste Regulamento, salvo se o 
cancelamento da inscrição se der pelo falecimento do 
Participante. 

§4º Cancelada a inscrição do Participante, extinguir-se-á, 
automaticamente, a situação jurídica de seu respectivo 
Beneficiário inscrito, que não terá direito a qualquer 
benefício previsto neste Regulamento, salvo se o 
cancelamento da inscrição se der pelo falecimento do 
Participante. 

Adequação ao número do 
parágrafo. 

Seção III Seção III Mantido a redação 
Do resgate Do resgate Mantido a redação 

Art. 69º O Resgate será efetuado na forma de pagamento 
único ou, por opção do Participante, em até 60 (sessenta) 
parcelas mensais e consecutivas. 

Art. 69º 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. 70º Será entendido como Resgate Parcial Livre, o qual 
poderá ser feito após o cumprimento da carência do $1º do 
artigo 69, sem a necessidade de desligamento do plano, o 
resgate das seguintes parcelas: 

Art. 70º  Será entendido como Resgate Parcial, o qual poderá 
ser feito após o cumprimento da carência do $1º do artigo 
69, sem a necessidade de desligamento do plano, as 
seguintes parcelas: 

Alterado o termo "Resgate Parcial 
Livre" para apenas "Resgate 

Parcial" no intuito de melhorar a 
redação. 

I - valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham 
sido constituídos em entidades abertas ou entidades 
fechadas; 

I - Até 100% valores oriundos de portabilidade de recursos 
que tenham sido constituídos em entidades abertas ou 
entidades fechadas; 

Alterado a disposição da 
informação para melhorar a 
compreensão do texto . 

II - os valores que não sejam oriundos das contribuições 
básicas vertidas pelo participante, tais como as 
contribuições e aporte esporádicos, eventuais e 
extraordinários. 

II - Até 100% dos valores das contribuições de aporte 
esporádicos, eventuais e extraordinários. 

Alterado a disposição da 
informação para melhorar a 
compreensão do texto. 

Parágrafo único. Será entendido como Resgate Parcial 
Restrito, o resgate de até 20% das suas contribuições 
básicas, o qual poderá ser feito uma vez a cada dois 25 
anos, após o cumprimento da carência do $1º do artigo 69, 
sem a necessidade de desligamento do plano. 

III - Até 20% das suas contribuições básicas, o qual poderá 
ser feito uma vez a cada dois anos, após o cumprimento da 
carência do §1º do artigo 69, sem a necessidade de 
desligamento do plano. 

Alterado o termo "Resgate Parcial 
Restrito" para "Resgate Parcial" e 
alterado a disposição da 
informação para melhorar a 
compreensão do texto e inserir 
novo inciso ao artigo. 

 § 1º Os resgates dos valores a que se referem os Incisos I e 
II do caput podem ocorrer independentemente de 
cumprimento de carência. 

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

 § 2º 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. 

Seção IV Seção IV Mantido a redação 
AUTOPATROCÍNIO AUTOPATROCÍNIO Mantido a redação 

Art. 71º Será entendido como autopatrocínio, o participante 
Ativo que mantém suas contribuições para o Plano de 
Benefícios, após a cessação do vínculo associativo com 
o Instituidor, o qual se constitui em direito inerente à 
condição de participante; 

Art. 71º Será entendido como autopatrocínio, o participante 
Ativo que mantém suas contribuições para o Plano de 
Benefícios, após a cessação do vínculo associativo com 
o Instituidor, o qual se constitui em direito inerente à 
condição de participante; 

Mantido a redação 

 Parágrafo único: 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. 

CAPÍTULO XIV CAPÍTULO XIV Mantido a redação 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Mantido a redação 



 Art. 85 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. 85º A Sul Previdência fornecerá, anualmente, ao 
Participante e Assistido, extrato com as respectivas 
movimentações ocorridas no período e o saldo das contas e 
subcontas previstas nos incisos I e II do artigo 25. 

Art. 86º A Sul Previdência fornecerá, anualmente, ao 
Participante e Assistido, extrato com as respectivas 
movimentações ocorridas no período e o saldo das contas e 
subcontas previstas nos incisos I e II do artigo 25. 

Adequação ao número do artigo. 

Art. 86º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
aplicação deste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Deliberativo da Sul Previdência. 

Art. 87º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
aplicação deste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Deliberativo da Sul Previdência. 

Adequação ao número do artigo. 

 


