
 

 

 

 

-QUADRO COMPARATIVO- 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTO 

Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná – OABPrev-PR 

  

ESTATUTO 
Redação Original 

ESTATUTO 
Nova Redação 

JUSTIFICATIVA 

Art.2°  
 
A OABPrev-PR tem por objetivo 
executar e administrar planos de 
benefícios de natureza 
previdenciária, constituídos por 
Instituidores, mediante 
contribuição de Participantes, de 
Empregadores ou de ambos, de 
acordo com os regulamentos, que 
integrarão o presente Estatuto, e 
com as leis aplicáveis. 

 

Art.2°  
 
A OABPrev-PR tem por objetivo 
executar e administrar planos de 
benefícios de natureza 
previdenciária, constituídos por 
Instituidores, mediante 
contribuição de Participantes, de 
Empregadores ou de ambos, de 
acordo com os regulamentos e 
com as leis aplicáveis. 

 

  
 
A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na Resolução CGPC nº 
08, de 19 de fevereiro de 2004. 

Art.8°  
 
I – a pessoa física do advogado e 
seus dependentes associada ou 
membro dos Instituidores;  
 
 
 
II – 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. 
 
 
 
 
 
 

Art.8°  
 
I – Advogados com inscrição 
principal ou suplementar na 
OABPR, seus cônjuges, 
companheiros e dependentes 
econômicos; 
 
II – Os empregados, membros e 
associados dos Instituidores e 
empregados da OABPrevPR. 
 
 
 
 
 
 
 
III – aquele que, antes de se 
aposentar tenha perdido a 
condição de associado do 
Instituidor, mas permaneça como 

 
 

A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na Resolução CNPC 
nº 18, de 30 de março de 2015. 

 
 

A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na Resolução CNPC 
nº 18, de 30 de março de 2015. 
 
 

 
 
 
 

Ajuste na numeração em função 
da inclusão do item anterior. 



 
 
 
 
 
 

Participante nos termos e 
condições fixadas no 
regulamento do plano de 
benefícios. 

 

Art.29°  
 
Na ausência justificada de 
quaisquer dos membros do 
Conselho Deliberativo, estes 
serão substituídos pelos seus 
respectivos suplentes.  
 

§ 1 A ausência injustificada de 
qualquer membro do Conselho 
Deliberativo por 02 (duas) 
reuniões, seguidas ou alternadas, 
acarretará a este a perda do 
mandato do conselheiro e a 
automática assunção do 
respectivo conselheiro suplente, 
até seu término.  

 
 

§ 2 Excetuam-se do disposto no 
parágrafo anterior os 
conselheiros que ocuparem o 
cargo de presidente e vice-
presidente. 

 

Art.29°  
 
Na ausência justificada de 
quaisquer dos membros do 
Conselho Deliberativo, estes 
serão substituídos pelos seus 
respectivos suplentes.  
 
§ 1° A ausência injustificada de 
qualquer membro do Conselho 
Deliberativo por 02 (duas) 
reuniões, seguidas ou alternadas, 
acarretará a este a perda do 
mandato do conselheiro e a 
automática assunção do 
respectivo conselheiro suplente, 
até seu término.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excluído. A redação proposta tem 
por objetivo ajustar o Estatuto da 
Entidade as exigências da Nota nº 
262/2016/CGAF/DITEC/PREVIC. 

Art.45°  
 
O mandato dos membros dos 
órgãos de administração, 
controle interno e de fiscalização 
e assessoramento da Entidade 
terá a seguinte duração: 

 
 
 
 
 
 
I – Conselho Deliberativo: 03 
(três) anos, contados da posse 
por eleição ou indicação, sendo 
permitida uma recondução; 
 
 

Art.45°  
 
O mandato dos membros dos 
órgãos de administração, 
controle interno e de fiscalização 
e assessoramento da Entidade 

dar-se-á mediante assinatura dos 
Termos de Posse, que indicará a 
data de início e término do 
mandato, de acordo com os 
prazos de duração estabelecidos 
abaixo: 
 
 
I – Conselho Deliberativo: 03 
(três) anos, contados da posse 
por eleição ou indicação, 
concluída a gestão nos meses de 
outubro e abril do ano de 

 
 
A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na Resolução CGPC nº 
13, de 1° de outubro de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na resolução CGPC nº 
13, de 1° de outubro de 2004, de 
acordo exigência da Nota nº 
368/2016 CGAF/DITEC/PREVIC, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – Diretoria Executiva: 03 (três) 
anos, contados da posse, sendo 
permitida recondução; 
 
 
 
 
 
 
 
III – Conselho Fiscal: 03 (três) 
anos, contados da posse por 
eleição ou indicação, sendo 
permitida uma recondução; e 

 

encerramento do mandato, 
sendo permitida recondução; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – Diretoria Executiva: 03 (três) 
anos, contados da posse, 
concluída a gestão no mês de 
agosto do ano de encerramento 
do mandato, sendo permitida 
recondução; 
 
 
 
 
III – Conselho Fiscal: 03 (três) 
anos, contados da posse por 
eleição ou indicação, concluída a 
gestão no mês de outubro do ano 
de encerramento do mandato, 
sendo permitida recondução; e 

 

dando clareza em relação ao 
prazo de término do mandato. 
 
Também está sendo 
encaminhada nova sugestão de 
texto que permite que as 
reconduções sejam feitas de 
acordo com a necessidade da 
Entidade, sem limitação de 
quantidade, dando mais 
flexibilidade ao exercício do 
mandato do conselheiro. 
 
 
 
 
A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na resolução CGPC nº 
13, de 1° de outubro de 2004, de 
acordo exigência da Nota nº 
368/2016 CGAF/DITEC/PREVIC, 
dando clareza em relação ao 
prazo de término do mandato. 
 
 
A nova redação tem por objetivo 
adequar o Estatuto da Entidade 
ao disposto na resolução CGPC nº 
13, de 1° de outubro de 2004, de 
acordo exigência da Nota nº 
368/2016 CGAF/DITEC/PREVIC, 
dando clareza em relação ao 
prazo de término do mandato. 
 
Também está sendo 
encaminhada nova sugestão de 
texto que permite que as 
reconduções sejam feitas de 
acordo com a necessidade da 
Entidade, sem limitação de 
quantidade dando mais 
flexibilidade ao exercício do 
mandato do conselheiro. 
 

 


