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QUADRO COMPARATIVO – Regulamento Microprev 

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

Dos beneficiários Dos beneficiários Mantida a redação 

Art. 7º - O Participante poderá inscrever, para fins de 
recebimento do benefício de Pensão por Morte de Participante 
Ativo ou Assistido previsto no Plano, um ou mais Beneficiários. 

Art. 7º - O Participante poderá inscrever, para fins de 
recebimento do benefício de Pensão por Morte de Participante 
Ativo ou Assistido previsto no Plano, um ou mais Beneficiários. 

Mantida a redação 

§ 1º - No caso de haver indicação de mais de um Beneficiário, o 
Participante deverá informar, por escrito, o percentual do saldo 
da CONTA BENEFÍCIO que caberá a cada um deles no rateio. 

§ 1º - No caso de haver indicação de mais de um Beneficiário, o 
Participante deverá informar, por escrito, o percentual do saldo 
da CONTA BENEFÍCIO que caberá a cada um deles no rateio. 

Mantida a redação 

§ 2º - Na falta de Beneficiários o saldo da CONTA 
BENEFÍCIO, se houver, será pago aos herdeiros do Participante 
falecido, respeitado a ordem de vocação definida pelo Código 
Civil. 

§ 2º - Na falta de Beneficiários o saldo da CONTA 
BENEFÍCIO, se houver, será pago aos herdeiros do Participante 
falecido, respeitado a ordem de vocação definida pelo Código 
Civil. 

Mantida 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 - O Participante poderá, a qualquer tempo, alterar a relação 
de Beneficiários, e o percentual do saldo da CONTA 
BENEFÍCIO, mediante comunicação feita por escrito. 

§ 4º - O Participante poderá, a qualquer tempo, alterar a relação 
de Beneficiários, e o percentual do saldo da CONTA 
BENEFÍCIO, mediante comunicação feita por escrito. 

Adequação ao número do 
parágrafo. 
 

§ 4º - Cancelada a inscrição do Participante, cessará, 
automaticamente, o direito dos seus respectivos Beneficiários ao 
recebimento de qualquer benefício previsto neste Regulamento, 
salvo se o cancelamento da inscrição se der pelo falecimento do 
Participante. 

§ 5º - Cancelada a inscrição do Participante, cessará, 
automaticamente, o direito dos seus respectivos Beneficiários ao 
recebimento de qualquer benefício previsto neste Regulamento, 
salvo se o cancelamento da inscrição se der pelo falecimento do 
Participante. 

Adequação ao número do 
parágrafo. 

CAPÍTULO VIII CAPÍTULO VIII Mantida a redação 

DOS INSTITUTOS DOS INSTITUTOS Mantida a redação 

Seção I Seção I Mantida a redação 

Do benefício proporcional diferido Do benefício proporcional diferido Mantida a redação 
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Art. 39 - No caso de morte ou invalidez total e permanente do 
Participante Remido durante o período de diferimento, o 
Beneficiário, ou o referido Participante Remido, terá direito, 
respectivamente, ao benefício de Pensão por Morte de 
Participante Ativo e Aposentadoria por Invalidez, previstos 
neste Regulamento, calculado com base em seu saldo de conta, 
que poderá incluir o pecúlio quando contratado e pago pela 
seguradora. 

Art. 39 - No caso de morte ou invalidez total e permanente do 
Participante Remido durante o período de diferimento, o 
Beneficiário, ou o referido Participante Remido, terá direito, 
respectivamente, ao benefício de Pensão por Morte de 
Participante Ativo e Aposentadoria por Invalidez, previstos 
neste Regulamento, calculado com base em seu saldo de conta, 
que poderá incluir o pecúlio quando contratado e  pago pela 
seguradora. 

Mantida a redação 

 Parágrafo único - 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 III Seção III Mantida a redação 

Do resgate Do resgate Mantida a redação 

Art. 44 - O Participante Ativo poderá optar pelo instituto do 
Resgate, para recebimento do saldo da sua conta individual, 
incluídas as subcontas de valores portados de Entidades Abertas 
de Previdência Complementar (EAPC) e excluída a subconta de 
Contribuições do Patrocinador, desde que preenchidos, 
concomitantemente, os seguintes requisitos: 

Art. 44 - O Participante Ativo poderá optar pelo instituto do 
Resgate, para recebimento do saldo da sua conta individual, 
incluídas as subcontas de valores portados de Entidades Abertas 
de Previdência Complementar (EAPC) e excluída a subconta de 
Contribuições do Patrocinador, desde que preenchidos, 
concomitantemente, os seguintes requisitos: 

Mantida a redação 

I - cessação do vínculo empregatício com a Patrocinadora; e I - cessação do vínculo empregatício com a Patrocinadora ou a 
suspensão do contrato de trabalho decorrente de invalidez; e 

Inclusão texto para 
adequação à Resolução 
CNPC 50. 

II - não esteja em gozo de qualquer dos Benefícios 
Previdenciários previstos no artigo 26 deste Regulamento. 

II - não esteja em gozo de qualquer dos Benefícios 
Previdenciários previstos no artigo 26 deste Regulamento. 

Mantida a redação 

§ 1º - O valor do Resgate corresponderá ao saldo da Conta 
Participante, incluídos os valores portados e constituídos em 
Entidades Abertas de Previdência Complementar, deduzidos os 
valores portados e constituídos em Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC), contabilizados na Subconta 
de Portabilidade. 

§ 1º - O valor do Resgate corresponderá ao saldo da Conta 
Participante, incluídos os valores portados e constituídos em 
Entidades Abertas de Previdência Complementar, deduzidos os 
valores portados e constituídos em Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC), contabilizados na Subconta 
de Portabilidade. 

Mantida a redação 
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§ 2º - Os recursos originados de Portabilidade, contabilizados na 
Subconta Portabilidade, constituídos em Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC) serão, necessariamente, 
objeto de nova Portabilidade. 

§ 2º - Os recursos originados de Portabilidade, contabilizados na 
Subconta Portabilidade, constituídos em Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC) serão, necessariamente, 
objeto de nova Portabilidade. 

Mantida a redação 

§ 3º - O exercício do Resgate implica na cessação dos 
compromissos do Plano em relação ao Participante e seus 
Beneficiários. 

§ 3º - O exercício do Resgate implica na cessação dos 
compromissos do Plano em relação ao Participante e seus 
Beneficiários. 

Mantida a redação 

§ 4º - O pagamento do Resgate será efetuado na forma de 
pagamento único ou, por opção única e exclusiva do 
Participante, em até 60 (sessenta) parcelas mensais e 
consecutivas. 

§ 4º - O pagamento do Resgate será efetuado na forma de 
pagamento único ou, por opção única e exclusiva do 
Participante, em até 60 (sessenta) parcelas mensais e 
consecutivas. 

Mantida a redação 

5º - No caso de opção do Participante pelo pagamento parcelado 
cada parcela vincenda será atualizada pela variação da Cota. 

5º - No caso de opção do Participante pelo pagamento parcelado 
cada parcela vincenda será atualizada pela variação da Cota. 

Mantida a redação 

§ 6º - O pagamento a que se refere o caput deste artigo será feito 
no dia 20 (vinte) mês subsequente ao do deferimento do pedido. 

§ 6º - O pagamento a que se refere o caput deste artigo será feito 
no dia 20 (vinte) mês subsequente ao do deferimento do pedido. 

Mantida a redação 

§ 7º – Após 5 (cinco) anos de vinculação ao Patrocinador o 
participante fará jus ao Resgate de 100% (cem por cento) do 
saldo da subconta de Contribuição do Patrocinador. 

 
Excluído para desincentivar 
o resgate. 

§ 8º O saldo remanescente da subconta Contribuição do 
Patrocinador, referente a participantes que já resgataram, será 
destinado a um fundo unificado, o qual poderá, mediante 
decisão do Conselho Deliberativo, ser convertido em 
rentabilidade para todos os participantes do Plano ou utilizado 
para propósitos específicos. 

§ 7º O saldo remanescente da subconta Contribuição do 
Patrocinador, referente a participantes que já resgataram, será 
destinado a um fundo unificado, o qual poderá, mediante 
decisão do Conselho Deliberativo, ser convertido em 
rentabilidade para todos os participantes do Plano ou utilizado 
para propósitos específicos. 

Alterado o número do 
parágrafo em razão da 
exclusão do parágrafo 
anterior. 
 

CAPÍTULO XI CAPÍTULO XI Mantida a redação 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Mantida a redação 
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 Art. 55 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. 55 - 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. 56 - 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 
artigo. 

CAPÍTULO XII CAPÍTULO XII Mantida a redação 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS Mantida a redação 

Art. 56 - As disposições constantes deste regulamento terão sua 
eficácia condicionada ao cumprimento do número mínimo de 
Participantes fixado pelo órgão oficial competente. 

Art. 57 - As disposições constantes deste regulamento terão sua 
eficácia condicionada ao cumprimento do número mínimo de 
Participantes fixado pelo órgão oficial competente. 

Adequação ao número do 
artigo. 

Art. 57 - Este Regulamento entrará em vigor na data da 
aprovação pelo órgão público competente. 

Art. 58 - Este Regulamento entrará em vigor na data da 
aprovação pelo órgão público competente. 

Adequação ao número do 
artigo. 

 


