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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, NA SEDE DA OAB-PR NO 
EDIFÍCIO MARINGÁ. 
PAUTA: 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 21/03/2016; 
2. Discussão e aprovação das propostas de alteração do Estatuto e do 

Regulamento da OABPrev-PR, de acordo com as Resoluções do 
CNPC n°18 de 30/03/15 e CNPC n°23 de 25/11/15; 

3. Apresentação do Relatório Anual de Informações referente a 2015; 
4. Outros Assuntos. 

Com a presença dos conselheiros Daniel Montanha Teixeira, luri Ferrari 
Cocicov, Andrey Salmazo Poubel, Jaiderson Rivarola, Maria Solange Pio 
Vieira, Caetano Branco de Almeida, da conselheira do Conselho Fiscal 
convidada Joanilda B. de Souza, dos diretores Wellington Silveira, Brasílio de 
Castro Neto, José Ricardo Albuquerque e do gerente executivo Felipe 
Vidigal, o qual iniciou a reunião informando que o presidente José Manuel 
não participará da reunião por estar em férias no exterior e o vice-presidente 
Guilherme Kloss solicitou renúncia do Conselho por motivos profissionais e 
indicou o conselheiro Jaiderson Rivarola, eleito em novembro como 
presidente da subseção de São José dos Pinhais, para presidir a reunião, 
sendo a indicação aprovada por unanimidade. O conselheiro Jaiderson 
agradeceu imensamente a confiança e deu continuidade a reunião 
agradecendo a presença de todos os demais conselheiros, justificou a 
ausência dos conselheiros Silvio Batista, Majoly Hardy e Marcus Malinoski 
por motivos profissionais e perguntou aos conselheiros se havia alguma 
proposta de alteração na ata da reunião do dia 21/03/2016. Não havendo 
alterações, a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir passou a palavra 
para consultor Guilherme Benites, da ADITUS, o qual fez um breve relato 
sobre a atual cenário econômico, destacando que a recessão está se 
aprofundando, mas que o mercado poderá ter uma reação bastante positiva 
caso Michel Temer assuma a presidência. Em relação aos investimentos da 
OABPrev-PR, o consultor apresentou a carteira do FIC Exclusivo, 
destacando os investimentos táticos realizados este mês para aproveitar 
algumas oportunidades que surgiram com a expectativa de mudanças no 
governo. Em seguida o gerente executivo Felipe Vidigal iniciou a 
apresentação do texto com as alterações do Estatuto e do Regulamento da 
OABPrev-PR, de acordo com a Resolução CNPC n° 18 de 30/03/15 que 
flexibiliza a adesão aos Planos de Benefícios Previdenciários e a Resolução 
CNPC n°23 de 25/11/15 que introduz e regulamenta o Resgate Parcial para 
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os Planos Instituídos. Com  referência ao ESTATUTO, o gerente Felipe 
Vidigal esclareceu que a Res. CNPC n° 18 ampliou substancialmente a 
possibilidade de adesão de novos participantes, inclusive de membros de 
pessoas jurídicas vinculadas aos Instituidores, entretanto a diretoria 
executiva, em conversa prévia com os presidentes dos Instituidores, definiu 
que esta participação será limitada aos atuais membros e associados das 
Entidades Instituidoras e empregados das mesmas e da OABPrev-PR. Após 
ampla discussão do texto apresentado pela diretoria executiva, os 
conselheiros aprovaram a seguinte redação para o art. 8° do Estatuto: 
Art. 8° São Participantes, desde que devidamente inscritos no plano de 
benefícios administrado pela OABPrev-PR e observadas as condições 
estabelecidas nos regulamentos e atos complementares: 
I — Advogados com inscrição principal ou suplementar na OAB-PR, 
seus cônjuges, companheiros e dependentes econômicos; 
II — Os empregados, membros e associados dos Instituidores e 
empregados da OABPrev-PR. 
III — aquele que, antes de se aposentar tenha perdido a condição de 
associado do Instituidor, mas permaneça como Participante nos termos 
e condições fixadas no regulamento do plano de benefícios. 
Parágrafo único. A inscrição ou o desligamento de Participante deverá 
cumprir as condições estabelecidas no regulamento do respectivo 
plano de benefícios. 
Quanto ao REGULAMENTO, o gerente Felipe Vidigal esclareceu que a Res. 
CNPC n°23 determinou a inclusão das regras do Resgate Parcial no 
Regulamento dos Planos instituídos por Instituidor. Após ampla discussão do 
texto apresentado pela diretoria executiva, os conselheiros aprovaram, além 
das alterações decorrentes da readequação e renumeração de artigos e 
demais incisos, a seguinte redação para o art. 3°, 4°, 22°, 23°, 24° e 25° do 
Regulamento: 
Art. 3° A inscrição como Participante no Plano de benefícios é 
facultativa e será feita mediante o preenchimento de formulário próprio 
fornecido pela OABPrev-PR, devidamente instruído com os 
documentos exigidos pelo mesmo. 
§1° Para os efeitos deste artigo, só poderão inscrever-se como 
Participantes: 
I — Advogados com inscrição principal ou suplementar na OAB-PR, 
seus cônjuges, companheiros e dependentes econômicos; 
II — Os empregados, membros e associados dos Instituid jores e 
empregados da OABPrev-PR. 
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Art. 4° Perderá a condição de Participante aquele que: 
I — requerer; 
II — falecer; 
III — tiver recebido integralmente os valores dos benefícios previstos 
neste Plano; 
IV — exercer a Portabilidade ou o Resgate integral do saldo de sua conta 
individual, nos termos-dos artigos 11 e 22, deste Regulamento; ou 
V — deixar de recolher a Contribuição Básica, prevista no inciso I do 
artigo 56, por mais de 06 (seis) meses consecutivos, exceto no caso 
previsto no artigo 60 deste Regulamento. 
§ 1° No caso previsto no inciso V deste artigo o cancelamento dar-se-á 
somente após a notificação do participante 
§ 2° O Participante que requerer o cancelamento da sua inscrição ou 
tiver seu plano cancelado por inadimplência, poderá optar pelo Instituto 
do Benefício Proporcional Diferido, Resgate ou da Portabilidade, 
observadas as condições de elegibilidade previstas neste Regulamento. 
Art. 22 O Participante Ativo poderá optar pelo Instituto do Resgate 
desde que não esteja em gozo de benefício previsto neste Regulamento 
I — O exercício do Resgate Integral implica na cessação  dos 
compromissos do Plano em relação ao participante e seus 
beneficiários, salvo quando observadas as disposições da Seção IV 
deste Regulamento. 
II - A opção pelo Instituto de Resgate dar-se-á através de formulário 
denominado  Termo de Opção. 
III - O pagamento do Resgate estará sujeito a um prazo de carência de 
36 (trinta e seis) meses na condição de Participante, contado a partir da 
data de sua inscrição no Plano. 
IV- Em se tratando de recursos oriundos de contribuições efetuadas por 
pessoas jurídicas ao PBPA, o resgate dos valores referidos somente se 
dará depois de cumprido o prazo de carência de  36 (trinta e seis) 
meses, contados da data do aporte  da última  contribuição efetuada pela 
Pessoa Jurídica. 
V -  Respeitando o disposto no parágrafo III, o instrumento contratual 
firmado entre a Entidade e Empregadores ou Instituidores, poderá 
prever condições adicionais, em especial, quando a carência e o 
percentual a ser resgatado das contribuições realizadas pelos mesmos. 
Art. 23 — O resgate integral do saldo da Conta Individual na data da 
opção implicará no desligamento do participante do PBPA. 
I - O pagamento do Resgate se dará em quota única ou por opção única 
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e exclusiva do Participante poderá ser pago em até 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas, reajustadas na forma prevista neste 
Regulamento. 
II - O valor referente ao Resgate será liberado no prazo de até 30 (trinta) 
dias a partir da data do recebimento do requerimento pela OABPrev-PR, 
respeitado o prazo de carência previsto. 
Art. 24 O valor do Resgate previsto no artigo 23 e 25 deste Regulamento 
será atualizado pela Cota disponível no dia do processamento do 
Extrato de Resgate. 
Art. 25 Observados os prazos de carência dispostos no Art. 22, o 
participante que não esteja em gozo de beneficio poderá resgatar de 
forma parcial, a cada 2 (dois) anos: 
1-Até 20% dos valores oriundos das Contribuições Básica vertidas ao 
Plano pelo Participante, a ser exercido durante a fase contributiva e 
sem a obrigatoriedade de seu desligamento do Plano de Benefícios; 
e/ou 
II-Até 100% dos valores das seguintes parcelas do saldo da Conta 
Individual, a ser exercido durante a fase contributiva e sem 
obrigatoriedade de seu desligamento do Plano de Benefícios: 
a)Valores vertidos pelo Participante que não sejam oriundos das 
contribuições normais, tais como contribuições e aportes esporádicos, 
eventuais e extraordinários. 
b)Valores, creditados na Subconta Valores Portados de EAPC, oriundos 
de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em 
entidades abertas; 
c)Valores, creditados na Subconta Valores Portados de EFPC,  oriundos 
de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em 
entidades fechadas; 
d)Valores creditados na Subconta Contribuições de Instituidores e 
Empregadores oriundos de aportes efetuados por pessoas jurídicas, na 
forma de Contribuição Eventual Periódica ou não, em favor de seus 
associados, membros ou empregados, vinculados ao Plano de 
benefícios. 
O diretor presidente Wellington Silveira esclareceu que as alterações 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo estão sujeitas à aprovação dos 
Instituidores OAB-PR e CAA/PR para o encaminhamento à aprovação pela 
PREVIC e comentou sobre a reunião realizada com os presidentes da OAB e 
CAA, na qual foram prestados os devidos esclarecimentos sobre a Entidade 
e a alteração do Estatuto. O presidente da OAB-PR José Noronha solicitou 

Rua Brasilino Moura, 253 - Alia - C'uritiba-Pr - CEP 80540-340 
Fax: (41) 3252-6928 - Fone: (41) 3250-5850 - DDG: 0800-646-4455 (exceto região 041) 

E-mail: oabprev-pret oabprev-pnorg.br  -site: }vww.oabprev-pr.org.br  



GaPrEv 
PARANÁ 

Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Paraná — OABPrev-PR 

que a OABPrev-PR participe trimestralmente das reuniões do Conselho 
Pleno da OAB com o intuito de mostrar os resultados da Entidade aos 
conselheiros e incentivá-los a serem divulgadores do fundo de pensão. Além 
disso, a Entidade também irá participar dos Colégios de Presidentes. O 
diretor Wellington destacou o fato que a gestão da OABPrev-PR foi bastante 
elogiada pelos presidentes e que a Entidade está cada vez mais próxima dos 
Instituidores de forma a consolidar ainda mais o importante apoio dado pela 
OAB Paraná e CAA Paraná. Também foram feitas criticas bastante 
construtivas em relação a alguns materiais de divulgação do plano, e que 
para isto a Entidade irá adotar um novo padrão visual para estes materiais. 
Outro ponto comentado foi a questão das duas vagas para o Conselho 
Deliberativo que ainda estão em aberto, cuja indicação deve ser feita pelos 
Instituidores, sendo que para uma delas foi sugerido o nome do ex-
presidente Mauricio Guimarães. O presidente da CAA/PR Artur Humberto 
comentou sobre sua participação em uma reunião do CONCAD, em Manaus, 
onde a OABPrev-PR foi bastante elogiada pelo crescimento e pela qualidade 
da gestão. A seguir, o gerente Felipe Vidigal apresentou o Relatório Anual de 
Informações 2015, que será enviado e disponibilizado a todos os 
participantes em cumprimento a determinação da PREVIC. Em outros 
assuntos o presidente da reunião Jaiderson Rivarola leu a carta de renúncia 
do conselheiro Guilherme Kloss Neto ao mandato do Conselho Deliberativo 
por motivos de natureza profissional, a qual foi aceita pelos conselheiros. 
Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada 
lavrando-se a presente ata que foi lida e aprovada pelos conselheiros e vai 
assinada pelo presidente da reunião Jaiderson Rivarola, pelo diretor 
presidente Wellington Silveira e pelo géfente executivo Felipe José Vidigal 
dos Santos. 

Jaide 	ivarola 
Presidente a Reunião 

Wel 
Diretor 

	

ilveira 	 al dos San( 

	

residente 	 erente Executivo 
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