
Síntese das alterações de REGULAMENTO 

Em atendimento às exigências constantes na PORTARIA PREVIC Nº 324, DE 27 DE ABRIL DE 

2020, está disposta abaixo a SÍNTESE das alterações propostas ao REGULAMENTO DO PLANO DE 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ADVOGADO –OABPREVPR. 

Alterações  Justificativa 

Alteração do nome do plano  De PBPA para OABPREVPR; para dar mais 
clareza quanto a finalidade. 

Inclusão do benefício temporário; Inserida a nova modalidade de benéfico 
temporário visando dar flexibilidade ao 
plano. 

Inclusão de nova forma de pagamento de 
benéfico; 

Inclusão almeja tornar o plano de benefícios 
OABPrev-PR mais abrangente e flexível 

Exclusão da aposentadoria diferida; Excluído por não haver distinção entre a 
forma de cálculo do Benefício Programado e 
o de Aposentadoria Diferida 

Alteração da idade mínima de elegibilidade 
para entrada em benefício; 

A idade mínima passa a ser de 18 (dezoito) 
anos 

Redução do prazo mínimo para recebimento 

da renda por prazo determinado; 

 

A Redução do prazo mínimo, de 10 anos para 
5 Anos, almeja tornar o plano de benefícios 
OABPrev-PR mais abrangente e flexível. 

Novas formas de pagamento do benefício e 

a possibilitar a alteração anual. 

Inclusão da renda por percentual de conta, 
além da renda mensal por prazo certo e 
indeterminada, e a possiblidade de alteração 
anual dessa opção, visando tornar o plano de 
benefícios OABPrev-PR mais flexível. 
 

Alterações na redação; Dentre outras proposituras têm por objetivo 
tornar a redação mais moderna, atualizada e 
objetiva, assim, simplificando e esclarecendo 
conceitos 

 

Informamos que de acordo com parecer jurídico não se vislumbra nas alterações propostas 

afronta as Leis Complementares nsº. 108/2001 e 109/2001 e nem máculas ao direito adquirido 

e acumulado de todos os Participantes e Assistidos. Bem como atestado no parecer Atuarial que 

todas as alterações efetuadas no regulamento do Plano não trarão quaisquer desequilíbrios ou 

impactos negativos para ele nem para os seus Participantes, Assistidos e Beneficiários. 

 

Atenciosamente, 

OABPrevPR 


