
 

Resolução do CNPC alterou prazo de carência para  
resgate nos fundos fechados de previdência 

O preceito legal do direito adquirido é potencialmente polêmico. No caso dos planos fechados de previdência 
complementar, contudo, a Lei Complementar 109 / 2001, que regula o setor, é clara: “Os benefícios serão 
considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para 
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano”. Além disso, há jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo corroborando a norma.  

Sob alegação de violação de direito adquirido, participantes de planos fechados de previdência chegam a 
ingressar na Justiça para resgatar seus recursos antes do vencimento do prazo de carência. Isso costuma ocorrer 
por desconhecimento de alteração no período de carência inicialmente informado, mudança prevista pela 
Resolução 23 / 2015 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), a qual estabeleceu que “no 
caso de benefício instituído por instituidor, o regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do 
resgate de no mínimo trinta e seis (36) meses, contados a partir da data de inscrição no plano de benefícios”.  

A OABPrev-SP, por exemplo, elaborou novo regulamento com base na Resolução 23 / 2015 do CNPC e o 
documento obteve aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autarquia 
responsável pela supervisão e a fiscalização do sistema, em 20 de fevereiro de 2017, quando entrou em vigor. 
Pelo novo Regulamento, entre outras medidas, o período de carência para resgate parcial ou total de recursos 
pelo participante passou de 24 para 36 meses contados a partir da adesão ao plano de benefícios.  

A implantação do novo regulamento foi amplamente divulgada em todos os meios de comunicação da OABPrev-
SP e sua íntegra está disponível, desde fevereiro de 2017, no site da entidade (www.oabprev-sp.org.br).  

Com o novo regulamento da OABPrev-SP, os participantes passaram a ter direito de resgatar até 20% dos seus 
recursos no fundo e, ainda assim, permanecer nos quadros do plano de previdência da advocacia, dando 
prosseguimento às contribuições regulares. Antes, apenas o saque total era permitido.  

O novo regulamento da OABPrev-SP foi fruto de amplas discussões, tendo sido relatado pelo diretor financeiro 
Marco Antonio Cavezzale Curia. A inclusão do resgate parcial, permitido após o tempo mínimo de 36 meses de 
contribuição, cumpre norma do Conselho Nacional de Previdência Complementar de 25 de novembro de 2015, 
como informado no início da matéria. A possibilidade antes exclusiva de saque total significava, na prática, o 
abandono do plano previdenciário pelo participante que necessitasse de algum recurso extemporâneo.  

Para o presidente da OABPrev-SP, Marcelo Sampaio Soares, a medida “foi um importante avanço no sentido 
conceitual de previdência, já que preservará a poupança do participante mesmo quando este passar por um 
imprevisto financeiro”.  

“O resgate parcial foi uma grande vitória dos fundos instituídos. Permitir que o participante ficasse sufocado por 
uma dificuldade financeira momentânea, compelindo-o a sacar todos os recursos de que dispunha, era contrário 
aos princípios previdenciários”, afirma diretor administrativo e de benefícios do fundo, Luís Ricardo Marcondes 
Martins.  

Para Jarbas de Biagi, presidente do Conselho Deliberativo da OABPrev-SP, “a possibilidade de sacar parte dos 
recursos é fundamental para os participantes, que contribuem pensando em ter um benefício na velhice, mas que 
podem se ver diante de um imprevisto”. O vice-presidente do mesmo órgão, Rodrigo Ferreira de Souza de 
Figueiredo Lyra, observa que a medida “faz muito bem ao participante em situação emergencial, pois ele pode 



continuar com sua previdência depois de solucionar seu problema imediato”.  

Outra novidade do novo regulamento da OABPrev-SP é que os funcionários das entidades instituidoras podem 

aderir ao plano de previdência, ou seja, o fundo da advocacia passa a servir como opção de aposentadoria aos 
milhares de empregados das Secionais da OAB e das Caixas de Assistência dos Advogados de Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.  
 

 

 

 


