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São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 2022. 

COMUNICADO 

Prezados Participantes e Assistidos, 

A BASF Sociedade de Previdência Complementar, denominada BASF PC, responsável 
pela administração do Plano de Aposentadoria BASF, encaminhará à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – Previc, órgão que supervisiona e fiscaliza as 
entidades fechadas de previdência complementar, propostas para alterações do 
Regulamento do seu Plano. 

As alterações regulamentares propostas têm como finalidade principal adaptar ao 
disposto na Resolução CNPC nº 50/2022.  

Dentre as alterações propostas, a BASF PC destaca: 

▪ Inclusão da possibilidade de o participante que tenha optado ou presumida a
sua opção pelo instituto do benefício proporcional diferido optar pelo instituto
do autopatrocínio

Atualmente, o participante que optou ou teve a sua opção presumida pelo instituto do
benefício proporcional diferido não pode optar pelo instituto do autopatrocínio.
Entretanto, a partir da aprovação da Previc entrará em vigor a Resolução CNPC nº
50 que permitirá a opção acima.
É importante ressaltar que o participante em diferimento que optar pelo instituto do
autopatrocínio:

▪ deverá realizar contribuição para o Plano a partir do mês subsequente ao da
opção pelo instituto do autopatrocínio; e

▪ se pertencer ao Grupo 1, poderá assumir a contribuição coletiva de patrocinadora,
destinada à cobertura do saldo de conta projetada, as quais serão devidas a partir
do mês subsequente ao término do vínculo empregatício com a Patrocinadora.

▪ Inclusão da possibilidade de o participante que tiver o seu contrato de trabalho
suspenso com a patrocinadora, em razão de invalidez, optar pelo instituto do
resgate

Atualmente, o participante que se invalidar tem o direito de requerer o benefício por
incapacidade, após o 16º (décimo sexto) dia de incapacidade, desde que cumpra os
requisitos abaixo:

▪ seja elegível a um benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença pela
Previdência Social; e

▪ tenha a sua invalidez atestada por clínico indicado pela Entidade.
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O benefício por incapacidade é concedido na forma de renda mensal. 

A partir da aprovação da Previc, o participante que tiver o seu contrato de trabalho 
com a patrocinadora suspenso em razão de invalidez poderá optar pelo instituto do 
resgate, que será pago em parcela única, com a possibilidade de diferimento em até 
90 (noventa) dias, ou parcelado em até 12 (doze) prestações mensais e 
consecutivas, a critério do participante.  

▪ Inclusão da possibilidade de o participante em gozo de benefício
exclusivamente na forma de renda mensal financeira portar recursos para o
Plano de Aposentadoria BASF.

Atualmente, o Regulamento do Plano não prevê a possibilidade de o participante em
gozo de benefícios portar recursos para Plano.

A partir da aprovação da Previc, o participante em gozo de benefício exclusivamente
na forma de renda mensal financeira poderá portar recursos para o Plano,
aumentando o valor de seu saldo de conta total, o qual é utilizado para a definição
do valor de seu benefício.

Ressaltamos que o participante em gozo de benefício na forma de renda mensal
vitalícia não poderá portar recursos para o Plano de Aposentadoria BASF.

▪ Inclusão da possibilidade de opção pelos institutos oferecidos pelo Plano,
independentemente de carência, pelo participante ativo que for transferido de
patrocinadora para outra empresa do mesmo grupo econômico da
patrocinadora, que não seja patrocinadora do plano.

Atualmente, a legislação prevê a possibilidade de o participante que for transferido
de patrocinadora do Plano para outra empresa do mesmo grupo econômico, porém
não patrocinadora do Plano, optar pelo instituto do autopatrocínio, do benefício
proporcional diferido ou da portabilidade.

No entanto, a partir da aprovação da Previc, o participante que for transferido de
patrocinadora do Plano para outra empresa do mesmo grupo econômico da
patrocinadora, porém não patrocinadora do Plano, além da opção pelos institutos do
autopatrocínio, do benefício proporcional diferido e da portabilidade, poderá optar
pelo resgate. Além disso, as opções pelo instituto do benefício proporcional diferido
e da portabilidade poderão ser feitas independentemente da carência exigida para tal
opção.

▪ Inclusão da possibilidade do pagamento único de resgate ser diferido em até
90 (noventa) dias.

Atualmente, o Regulamento do Plano prevê o pagamento do resgate até o último dia
útil do mês subsequente ao da entrega do termo de opção. A partir da aprovação da
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Previc, o participante poderá optar pela parcela única, diferindo seu pagamento em 
até 90 dias. 

▪ Inclusão da opção concomitante e simultânea pelo instituto da portabilidade e
do resgate.

O Regulamento vigente do Plano de Aposentadoria não há possibilidade de opção
simultânea de institutos, exceto na hipótese legal de portabilidade de recursos
portados de entidade fechada de previdência complementar no caso de opção pelo
resgate.

A partir da aprovação da Previc, o participante poderá optar concomitante e
simultânea pelo instituto da portabilidade e do resgate, determinado o quanto para
cada instituto.

▪ Inclusão da possibilidade de resgate integral dos recursos portados,
constituídos pelo participante em planos de benefícios administrados por
entidades fechadas de previdência complementar.

Atualmente, o Regulamento do Plano de Aposentadoria veda o resgate de recursos
que ingressaram no Plano por meio do instituto da portabilidade que foram
constituídos em planos de benefícios administrados por entidade fechada de
previdência complementar.

Esta vedação se dá em razão da legislação aplicável às entidades fechadas de
previdência complementar.

Entretanto, a partir da aprovação da Previc, entrará em vigor a Resolução CNPC nº
50/2022 que permitirá ao participante resgatar os valores que ingressarem no Plano
de Aposentadoria, a partir desta data, constituídos pelo participante em plano de
benefício administrado por entidade fechada de previdência complementar, após a
carência de 36 meses contados da data da portabilidade.

Permanece a vedação de resgate dos valores que ingressarem no Plano de
Aposentadoria oriundos de planos de benefícios administrados por entidade fechada
de previdência complementar que tiverem sido constituídos por patrocinador do plano
de origem.

▪ Inclusão do prazo e a forma para a disponibilização, pela EFPC, do extrato
previdenciário.

Inclusão do prazo que a Entidade disponibilizará o extrato previdenciário para os
participantes que tenham o término de vínculo empregatício da patrocinadora.
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Informamos que também foram efetuados os seguintes ajustes no texto regulamentar: 

▪ Revisão do mês de reajuste da USB (Unidade Salarial Basf) e do Salário
Aplicável.

A USB e o Salário Aplicável serão reajustados no mês de competência subsequente
ao do pagamento dos salários reajustados de acordo com o índice de reajuste salarial
concedido em caráter geral pela BASF S/A.

▪ Definição do procedimento a ser observado pela Entidade em razão de inclusão
de beneficiário por decisão judicial.

A inclusão de novos beneficiários após o falecimento do participante do Grupo 1 que
se encontrava em gozo de benefício de renda vitalícia implicará no pagamento, pelos
mesmos, dos aportes necessários a cobertura das reservas matemáticas, as quais
serão apuradas com base na hipótese atuarial biométrica de maior risco.

▪ Flexibilização da possibilidade de opção pelo pagamento único do saldo pelo
participante em gozo de renda financeira.

De comum acordo entre o participante ou, na sua inexistência, seu beneficiário e a
Entidade, os benefícios pagos na forma de renda financeira, cujo valor do saldo de
participante seja equivalente ou inferior a 16.000 (dezesseis mil) quotas, poderão ser
pagos em parcela única correspondente ao referido saldo remanescente.

As alterações efetuadas no Regulamento do Plano de Aposentadoria entrarão em vigor 
na data de aprovação pelo órgão público competente, exceto as alterações propostas 
em razão do disposto na Resolução CNPC nº 50/2022 que vigorarão a partir da 
aprovação da Previc. 

Outras alterações de natureza operacional e redacional foram realizadas e estão 
devidamente justificadas no quadro comparativo elaborado especialmente para 
este processo que pode ser consultado no site.

Cordialmente, 

Diretoria Executiva  
BASF Sociedade de Previdência Complementar 
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