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ESTATUTO 
Situação Atual 

ESTATUTO 
Situação Proposta 

Justificativa 

ESTATUTO DO FUNDO DE 
PENSÃO MULTIPATROCINADO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL, SECCIONAL DE 

SANTA CATARINA -OABPrev-
SC 

ESTATUTO DO FUNDO DE 
PENSÃO MULTIPATROCINADO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL, SECCIONAL DE 
SANTA CATARINA-OABPrev-

SC 

Mantida redação. 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, 

NATUREZA, INSTITUIDORA, 
SEDE, FORO, OBJETIVO E 

PRAZO DE DURAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, 

INSTITUIDORA, SEDE, FORO, 
OBJETIVO E PRAZO DE 

DURAÇÃO 

Mantida redação. 

Art.1º... Art.1º... Mantida redação. 

a) Instituidores Fundadores a 
Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, Seccional de Santa Catarina 
e Caixa de Assistência dos 
Advogados de Santa Catarina – 
CAASC; 

a) Instituidores Fundadores a 
Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, Seccional de Santa Catarina 
– OAB-SC e a Caixa de Assistência 
dos Advogados de Santa Catarina 
– CAASC; 

Ajuste do nome de 
um dos Instituidores 
que estava grafado 
incorretamente. 

Art. 17. Os benefícios revistos nos 
regulamentos dos planos de 
benefícios, salvo quanto os 
descontos autorizados por lei ou 
derivados da obrigação de prestar 
alimentos, reconhecida por 
decisão judicial, não podem ser 
objeto de penhora, arresto ou 
seqüestro ou quaisquer outras 
constrições, sendo nula, de pleno 
direto, qualquer venda, cessão e 
constituição de quaisquer ônus, 
sobre os referidos benefícios. 

Art. 17. Os benefícios revistos nos 
regulamentos dos planos de 
benefícios, salvo quanto os 
descontos autorizados por lei ou 
derivados da obrigação de prestar 
alimentos, reconhecida por decisão 
judicial, não podem ser objeto de 
penhora, arresto ou sequestro 
seqüestro ou quaisquer outras 
constrições, sendo nula, de pleno 
direto, qualquer venda, cessão e 
constituição de quaisquer ônus, 
sobre os referidos benefícios. 

Alterado para ajuste 
gramatical. 

Art. 19. A Entidade aplicará os 
ativos no país, em conformidade 
com a legislação pertinente, as 
diretrizes fixadas pelos órgãos 
governamentais competentes e as 
políticas aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo, buscando 
rentabilidade compatível com os 
imperativos atuariais do plano de 
custeio, observando os requisitos 
de segurança, rentabilidade e 

Art. 19. A Entidade aplicará os 
ativos no país, em conformidade 
com a legislação pertinente, as 
diretrizes fixadas pelos órgãos 
governamentais competentes e as 
políticas aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo, buscando 
rentabilidade compatível com os 
imperativos atuariais do plano de 
custeio, observando os requisitos 
de segurança, rentabilidade e 

Alterado para 
flexibilizar as regras 
de investimentos, de 
acordo com a 
legislação 
pertinente. 
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liquidez. liquidez. 

CAPÍTULO V 

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

CAPÍTULO V 

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
Mantida redação. 

Art. 25. Os atos e contas da 

Diretoria Executiva serão 

submetidos à apreciação do 

Conselho Fiscal, que sobre os 

mesmos deverá emitir parecer 

encaminhando-o para aprovação 

do Conselho Deliberativo até o dia 

31 de março: 

Art. 25. Os atos e contas da 

Diretoria Executiva serão 

submetidos à apreciação do 

Conselho Fiscal, que sobre os 

mesmos deverá emitir parecer e 

encaminhá-lo encaminhando-o 

para aprovação do Conselho 

Deliberativo até o dia 31 de março: 

Alterado para 

melhorar a redação. 

Art. 27. O OABPrev-SC divulgará 
seu balanço, através do seu site 
na internet, encaminhando-o 
também aos Instituidores e 
deixando à disposição dos 
Participantes e Assistidos quando 
solicitado. 

Art. 27. O OABPrev-SC divulgará 
seu balanço, através do seu site na 
internet encaminhando-o também 
aos Instituidores e deixando-o à 
disposição dos Instituidores, 
Participantes e Assistidos. quando 
solicitado. 

Alterado para 
otimizar a 
divulgação das 
informações da 
entidade. 

CAPÍTULO VI 
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

CAPÍTULO VI 
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS Mantida redação. 

Art. 28. São órgãos estatutários da 
Entidade: 
I – De administração: 
a) Conselho Deliberativo; 
b) Diretoria Executiva. 
II – De controle interno: 
c) Conselho Fiscal. 

Art. 28. São órgãos estatutários da 
Entidade: 
I – De administração: 
a) Conselho Deliberativo; 
b) Diretoria Executiva. 
II – De controle interno: 
c) Conselho Fiscal. 

Alterado para 

melhorar a redação. 

 

Seção I 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Seção I 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Mantida redação. 

Art.30... Art.30... Mantida redação. 

§ 4° O Diretor Presidente da 
Diretoria Executiva poderá 
participar das reuniões do 
Conselho Deliberativo, sem direito 
a voto, sendo-lhe assegurado o 
direito à voz antes das votações.  
em assuntos para o qual foi 
convocado. 

§ 4° ° ° ° O Diretor Presidente da 
Diretoria Executiva poderá 
participar das reuniões do 
Conselho Deliberativo, sem 
direito a voto, sendo-lhe 
assegurado o direito à voz antes 
das votações.  em assuntos para 
o qual foi convocado. 

Excluído para dar 

mais autonomia ao 

Conselho. 

 

Art. 32. Embora findo o mandato, 
o membro do Conselho 
Deliberativo permanecerá em 
pleno exercício do cargo até a 
posse do substituto, que se dará 
num prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

Art. 32. Embora findo o mandato, 
os membros do Conselho 
Deliberativo permanecerão 
permanecerá em pleno exercício 
do cargo até a posse do substituto, 
que se dará num prazo máximo de 
45 (quarenta e cinco) dias. 

Alterado para ajuste 
gramatical. 
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Seção II 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Seção II 
DA DIRETORIA EXECUTIVA Mantida redação. 

Art. 35. A Diretoria Executiva é 
órgão de administração da 
Entidade, cabendo-lhe também 
gerir o(s) plano(s) de benefício(s), 
os seus recursos e programas, em 
estrita observância das normas 
legais deste Estatuto, do 
regimento interno, normas da 
Entidade e dos respectivos 
regulamentos, bem como das 
diretrizes e deliberações 
emanadas do Conselho 
Deliberativo. 

Art. 35. A Diretoria Executiva é 
órgão de administração da 
Entidade, cabendo-lhe também 
gerir o(s) plano(s) de benefício(s), 
os seus recursos e programas, em 
estrita observância das normas 
legais deste Estatuto, do regimento 
interno, das normas da Entidade e 
dos respectivos regulamentos, bem 
como das diretrizes e deliberações 
emanadas do Conselho 
Deliberativo. 

Alterado para ajuste 
gramatical. 

§ 7º Para assumir o cargo de 
Diretor Executivo o candidato 
deverá atender aos requisitos 
previstos no art. 47 deste Estatuto, 
estar apto a certificar-se conforme 
estabelece o art. 8 da Resolução 
CMN nº 3.792, de 24 de setembro 
de 2009, bem como atender as 
demais exigências previstas na Lei 
Complementar nº109, de 29 de 
maio de 2001. 

§ 7º Para assumir o cargo de 
Diretor Executivo, o candidato 
deverá atender aos requisitos 
previstos no art. 47 deste Estatuto, 
estar certificado apto a certificar-
se conforme estabelece o art. 4º 8 
da Resolução CMN nº 4.661, de 25 
de maio de 2018 3.792, 24 de 
setembro de 2009, bem como 
atender as às demais exigências 
previstas na Lei Complementar nº 
109, de 29 de maio de 2001. 

Alterado para 
atender a legislação 
vigente.  

Seção IV 
DO REGIME DE EXERCÍCIO DE 
MANDATO DE MEMBROS DOS 
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E CONTROLE INTERNO 

Seção IV 
DO REGIME DE EXERCÍCIO DE 
MANDATO DE MEMBROS DOS 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLE INTERNO 

Mantida redação. 

Art. 47... Art. 47... Mantida redação 

§1º Os membros da Diretoria 
Executiva deverão ter formação 
de nível superior e atender aos 
requisitos dos incisos I, II, III e IV 
deste artigo, observado a 
legislação vigente aplicável. 

§1º Os membros da Diretoria 
Executiva deverão ter formação de 
nível superior e atender aos 
requisitos dos incisos I, II, III e IV 
deste artigo, observado 
observada a legislação vigente 
aplicável, bem como o 
estabelecido no artigo 35 §7º 
deste Estatuto. 

Alterado para 
facilitar o 
entendimento do 
participante. 
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§3º No caso previsto no §2º, em se 

tratando de mandato no Conselho 

Deliberativo e de Conselho Fiscal, 

assumirá a vaga para cumprir o 

restante do mandato o suplente, e 

se este também perder a condição 

de Participante, novos 

conselheiros deverão ser 

indicados também para o restante 

do mandato, observado o disposto 

no §1º do artigo 29 e §1º do artigo 

41, em se tratando de 

representante dos Instituidores e, 

em se tratando de representante 

dos Participantes e Assistidos, 

assumirá o próximo mais votado. 

§3º No caso previsto no §2º, em se 

tratando de mandato no Conselho 

Deliberativo e de Conselho Fiscal, 

assumirá a vaga para cumprir o 

restante do mandato o suplente, e 

se este também perder a condição 

de Participante, novos conselheiros 

deverão ser indicados também 

para o restante do mandato, 

observado o disposto no §1º do 

artigo 29 e §1º do artigo 41, em se 

tratando de representante dos 

Instituidores e, em se tratando de 

representante dos Participantes e 

Assistidos, assumirá o próximo 

mais votado. 

Alterado para ajuste 
gramatical. 

Art. 48... Art. 48... Mantida redação. 

III – Conselho Fiscal: 03 (três) 
anos, contados da posse por 
eleição ou indicação, não sendo 
permitida a recondução. 

 

III – Conselho Fiscal: 03 (três) 
anos, contados da posse por 
eleição ou indicação, não sendo 
permitida a recondução. 

Alterado para 
facilitar o processo 
eleitoral e para 
aproveitamento dos 
conselheiros já 
qualificados pela 
Entidade. 

Art.49... Art.49... Mantida redação. 

III – condenação judicial transitada 
em julgado ou punição em 
processo administrativo disciplinar 
instaurado pelo Conselho 
Deliberativo; 

III – condenação criminal judicial 
transitada em julgado ou punição 
em processo administrativo 
disciplinar instaurado pelo 
Conselho Deliberativo; 

Alterado para 
padronizar os 
requisitos neste 
Estatuto. 

Art. 51. A instauração pelo 
Conselho Deliberativo de processo 
administrativo disciplinar para 
apuração de irregularidades no 
seu âmbito da atuação, do 
Conselho Fiscal ou da Diretoria 
Executiva, implicará o afastamento 
do conselheiro ou diretor até 
conclusão dos trabalhos. Durante 
o afastamento do conselheiro ou 
do diretor, o suplente ou substituto 
responderá provisoriamente 
pelas respectivas atribuições. O 
encerramento dos trabalhos dar-
se-á no prazo 
máximo de trinta dias, admitida 
apenas uma prorrogação 
justificada por igual período. 

Art. 51. A instauração pelo 
Conselho Deliberativo de processo 
administrativo disciplinar para 
apuração de irregularidades no seu 
âmbito da atuação, do Conselho 
Fiscal ou da Diretoria Executiva, 
implicará no afastamento do 
conselheiro ou diretor até 
conclusão dos trabalhos. Durante o 
afastamento do conselheiro ou do 
diretor, o suplente ou substituto 
responderá provisoriamente pelas 
respectivas atribuições. O 
encerramento dos trabalhos dar-se-
á no prazo máximo de trinta dias, 
admitida apenas uma prorrogação 
justificada por igual período. 

Alterado para 
facilitar o 
entendimento do 
participante. 
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CAPÍTULO VIII 
DA LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO 

DE PLANO DE BENEFÍCIO 

CAPÍTULO VIII 
DA LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO 

DE PLANO DE BENEFÍCIO 
Mantida redação. 

Art. 54... Art. 54... Mantida redação. 

§ 2º Encontrando-se o(s) plano(s) 
de benefício(s) em difícil situação 
econômico-financeira a Entidade, 
através de sua Diretoria Executiva, 
submeterá ao Conselho 
Deliberativo, aos Instituidores ou 
Patrocinadores e à aprovação do 
órgão fiscalizador, plano de 
recuperação para o atendimento 
daquela situação, de modo a 
resguardar sua segurança e o seu 
bom funcionamento. 

§ 2º Encontrando-se o(s) plano(s) 
de benefício(s) em difícil situação 
econômico-financeira, a Entidade, 
através de sua Diretoria Executiva, 
submeterá ao Conselho 
Deliberativo, aos Instituidores e ou 
Patrocinadores e à aprovação do 
órgão fiscalizador, plano de 
recuperação para o atendimento 
daquela situação, 
de modo a resguardar sua 
segurança e o seu bom 
funcionamento. 

Alterado para ajuste 
gramatical. 

Art. 55. Os casos omissos neste 
Estatuto, referentes à extinção de 
plano(s) de benefício(s) 
administrado(s) pela Entidade, ou 
a hipótese de conflito com as 
disposições deste capítulo, serão 
solucionados, alternativa e 
sucessivamente, pela prevalência 
da legislação aplicável, da decisão 
do órgão fiscalizador, das 
disposições pertinentes constantes 
do regulamento do(s) plano(s) de 
benefício(s) ao qual o Instituidor e 
o Patrocinador tiverem aderido ou 
das estipulações pertinentes 
constantes do respectivo convênio 
de adesão. 

Art. 55. Os casos omissos neste 
Estatuto, referentes à extinção de 
plano(s) de benefício(s) 
administrado(s) pela Entidade, ou a 
hipótese de conflito com as 
disposições deste capítulo, serão 
solucionados, alternativa e 
sucessivamente, pela prevalência 
da legislação aplicável, da decisão 
do órgão fiscalizador, das 
disposições pertinentes constantes 
do regulamento do(s) plano(s) de 
benefício(s) ao qual o Instituidor e 
ou Patrocinador tiverem aderido ou 
das estipulações pertinentes 
constantes do respectivo convênio 
de adesão. 

Alterado para ajuste 
gramatical. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Mantida redação. 

Art. 58. O direito aos benefícios 
não prescreverá, mas prescreve 
em 05 (cinco) anos o direito às 
prestações não pagas nem 
reclamadas na época própria, 
resguardados os direitos dos 
menores dependentes, dos 
incapazes ou dos ausentes, na 
forma do Código Civil. 
 

Art. 58. O direito aos benefícios 
não prescreverá, mas prescreve 
em 05 (cinco) anos o direito às 
prestações não pagas nem 
reclamadas na época própria, 
resguardados os direitos dos 
menores dependentes, dos 
incapazes ou dos ausentes, na 
forma do Código Civil. 

Excluído, pois esta 
normativa está 
estabelecida no 
Código Civil. 

Parágrafo único. O ajuste do valor 
das prestações de que trata o 
“caput” obedecerá a forma 
disposta nos regulamentos do(s) 
plano(s) de benefício(s). 

Parágrafo único. O ajuste do 
valor das prestações de que trata 
o “caput” obedecerá a forma 
disposta nos regulamentos do(s) 
plano(s) de benefício(s). 

Excluído, pois esta 
normativa está 
estabelecida no 
Código Civil. 
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Art. 59. Os membros dos órgãos 
de controle interno, fiscalização e 
administração da Entidade, assim 
como os demais integrantes do 
quadro de pessoal, não poderão 
efetuar operações de qualquer 
natureza com a Entidade, 
excetuadas as que resultarem da 
qualidade de Participante. 

Art. 58 59. Os membros dos órgãos 
de controle interno, fiscalização e 
administração da Entidade, assim 
como os demais integrantes do 
quadro de pessoal, não poderão 
efetuar operações de qualquer 
natureza com a Entidade, 
excetuadas as que resultarem da 
qualidade de Participante. 

Renumerado em 
função da exclusão 
do artigo anterior. 

Art. 60. São vedadas as relações 
comerciais entre a Entidade e as 
sociedades comerciais civis das 
quais participem, na condição de 
empregados, 
os membros dos órgãos de 
controle interno, fiscalização e 
administração da Entidade, assim 
como seus empregados, na 
qualidade de diretor, gerente, 
cotista ou acionista majoritário, 
empregado ou procurador, exceto 
no caso de participação de até 05 
(cinco) por cento como acionista 
de empresa de capital aberto. 

Art. 59 60. São vedadas as 
relações comerciais entre a 
Entidade e as sociedades 
comerciais civis das quais 
participem, na condição de 
empregados, os membros dos 
órgãos de controle interno, 
fiscalização e administração da 
Entidade, assim como seus 
empregados, na qualidade de 
diretor, gerente, cotista ou acionista 
majoritário, empregado ou 
procurador, exceto no caso de 
participação de até 05 (cinco) por 
cento como acionista de empresa 
de capital aberto. 

Renumerado em 
função da exclusão 
do artigo 58. 

Art. 61. Ao assumir e ao deixar o 
cargo, conselheiros e diretores da 
Entidade deverão apresentar 
declaração de bens, revestidas 
das formalidades 
legais, inclusive a Declaração ao 
Imposto de Renda do último 
exercício. 

Art. 60 61. Ao assumir e ao deixar 
o cargo, conselheiros e diretores da 
Entidade deverão apresentar 
declaração de bens, revestidas das 
formalidades legais, inclusive a 
Declaração ao Imposto de Renda 
do último exercício. 

Renumerado em 
função da exclusão 
do artigo 58. 

Art. 62. Este Estatuto entrará em 
vigor na data da publicação do ato 
oficial do órgão competente que o 
aprovar. 

Art. 61 62. Este Estatuto entrará 
em vigor na data da publicação do 
ato oficial do órgão competente que 
o aprovar. 

Renumerado em 
função da exclusão 
do artigo 58. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES 

TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES 

TRANSITÓRIAS 

Excluído o artigo 
por não haver mais 
a necessidade das 
disposições 
transitórias. 

Art. 63. As alterações estatutárias 
terão vigência de imediato com 
exceção da regra fixada no art. 48 
§ 3 deste estatuto, mesmo que as 
alterações neste Estatuto sejam 
aprovadas pela PREVIC antes do 
término do atual mandato. 

Art. 63. As alterações 
estatutárias terão vigência de 
imediato com exceção da regra 
fixada no art. 48 § 3 deste 
estatuto, mesmo que as 
alterações neste Estatuto sejam 
aprovadas pela PREVIC antes do 
término do atual mandato. 

Excluído o artigo 
por não haver mais 
a necessidade das 
disposições 
transitórias. 

Parágrafo único. Na eventualidade 
da alteração do presente Estatuto 

Parágrafo único. Na 
eventualidade da alteração do 

Excluído o artigo 
por não haver mais 
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ser homologado pela autarquia 
competente após o pleito eleitoral, 
o número de 
eleitos seguirá o constante no 
Estatuto vigente na data do pleito 
eleitoral. 

presente Estatuto ser 
homologado pela autarquia 
competente após o pleito 
eleitoral, o número de eleitos 
seguirá o constante no Estatuto 
vigente na data do pleito 
eleitoral. 

a necessidade das 
disposições 
transitórias. 

 


