
Um Plano de Previdência com

para a Advocacia Paranaense.

Você contribui todo mês com um valor para formar 
sua reserva financeira!

E nós damos uma forcinha com o cheque anexo 
para incentivar sua adesão!

Essa reserva será investida no mercado financeiro 
com auxílio dos melhores profissionais do setor!

Com o passar do tempo, você acumulará um 
patrimônio que poderá ser usado para realizar seus 
objetivos!

E para você, advogado iniciante, temos uma ótima 
notícia. O valor da contribuição mensal poderá ser 
de apenas R$ 56,00 no primeiro ano de adesão.

Sem contar que você terá um Plano de Previdência 
com taxa zero de administração e carregamento.

Fale conosco:
www.oabprevpr.org.br
(41) 3358-0722

Faça agora
mesmo sua 
adesão pelo
QR Code:



O QUE É A OABPREV-PR? 
A OABPrev-PR é uma Entidade Fechada de Previdência complementar 
multipatrocinada, sem fins lucrativos. Sua gestão é realizada por um Conselho 
Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho fiscal, compostos por 
participantes. 

QUEM PODE PARTICIPAR?
Podem participar da OABPrev-PR todos os advogados(as) inscritos na OAB e na 
Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, bem como seus dependentes 
estatutários indicados na CAA PR.

COMO FUNCIONA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DA OABPREV-PR?
A OABPrev-PR oferece o plano de benefícios na modalidade de Contribuição 
Definida, ou seja, cada participante tem uma conta individual de caráter 
financeiro, onde o valor acumulado reverte exclusivamente ao participante, e 
em caso de sinistro, a seus beneficiários ou herdeiros legais.
A contribuição ao Plano deve ser feita mediante a Contribuição Básica de 
caráter mensal e obrigatório e contribuição eventual (aporte). 

PARCELA ADICIONAL DE RISCO
O Participante poderá ainda contratar as coberturas da Parcela Adicional de 
Risco de Pecúlio por Morte e Pecúlio por Invalidez Total e Permanente, numa 
modelagem exclusiva para a advocacia paranaense feita com a MAG 
Seguradora, ofertados com valor mensal, apenas com correção monetária e 
prazo certo, sem aumento do custo pela idade. 

CURSO CRIANDO RIQUEZA
Em parceria com a ESA, oferecemos o curso Criando Riqueza com informações 
sobre investimentos, planejamento tributário e a importância da formação de 
uma reserva financeira previdenciária gerida pela OABPrev-PR, o INSS na 
advocacia e as melhores opções de cobertura securitária. 

Mais
informações:


