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CLÁUSULA 1 - FINALIDADE 

1.1 Este Regulamento tem por finalidade disciplinar as concessões de empréstimos aos 

participantes do Plano de Benefícios administrado pelo Fundo Multipatrocinado da OABSP e 

CAASP – OABPrev/SP. 

CLÁUSULA 2 - ELEGIBILIDADE 

2.1 São elegíveis à concessão do empréstimo: 

a) os Participantes Ativos; e 

b) os Participante Assistidos, incluindo os Beneficiários. 

2.2 É vedada a concessão de empréstimo ao Participante Assistido que esteja com o 

recebimento do seu benefício com o status suspenso. 

2.3 São requisitos para a tomada de empréstimos: 

a) concordância expressa do participante com o teor do presente Regulamento; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser emancipado;  

c) estar em dia com o pagamento das contribuições devidas ao Plano; 

d) estar recebendo benefício, quando for o caso; 

e) autorização expressa do Participante Ativo para o desconto integral e imediato do saldo 

devedor da Conta do Participante em caso de inadimplência, ou de liquidação antecipada, na 

forma deste Regulamento;  

f) autorização expressa do Participante Assistido para desconto das prestações em folha de 

benefícios; e 

g) possuir margem consignável comprovada, de acordo com o estabelecido na Lei nº 

10.820/2003.  

CLÁUSULA 3 - LIMITE DO VALOR DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS 

3.1 O limite de recursos disponíveis para da Carteira de Empréstimos será fixado na Política 

de Investimentos da OABPrev/SP e divulgado mensalmente em seu sitio eletrônico pela 

Diretoria Executiva.  

CLÁUSULA 4 - LIMITES DO VALOR DO EMPRÉSTIMO 

4.1 Os valores dos empréstimos estão limitados a:  
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4.1.1 Participante Ativo: 20% (vinte por cento) do saldo líquido existente na Conta do 

Participante, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado o mínimo de 1 (um) 

Salário Mínimo no âmbito nacional, vigente na época da contratação do empréstimo. 

4.1.2 Participante Assistido: 6 (seis) vezes o valor do benefício mensal, observado o mínimo 

de 1 (um) Salário Mínimo no âmbito nacional, vigente na época da contratação do 

empréstimo. 

CLÁUSULA 5 – FORMA DE SOLICITAÇÃO 

5.1 A solicitação da concessão do empréstimo será realizada exclusivamente pelo portal de 

autoatendimento Meu Futuro®, por meio de formulário eletrônico, estando sujeita a análise 

individual pela Diretoria Executiva da OABPrev/SP.  

5.2 O contrato de concessão de empréstimo será assinado digitalmente pelo participante ou 

assistido, doravante designados Tomador, e pelo representante legal da OABPrev/SP. 

5.3 É vedada a concessão de empréstimos simultâneos e nova contratação está 

condicionada a quitação do contrato anterior e transcurso de 90 (noventa dias). 

5.4 A concessão de empréstimo está condicionada a realização de simulações prévias por 

parte do Tomador pelo portal acima referido. 

CLÁUSULA 6 - APROVAÇÃO 

6.1 A aprovação dos empréstimos observará os seguintes procedimentos: 

6.1.1 Os formulários eletrônicos recebidos até o dia 15 (quinze) de cada mês serão 

processados dentro do próprio mês, observada a ordem cronológica do recebimento. 

6.1.2 Os formulários eletrônicos recebidos a partir do dia 16 (dezesseis) de cada mês ou 

quando o total de solicitações exceder o limite mensal da Carteira de Empréstimos serão 

processados no mês subsequente, obedecida a ordem cronológica.  

6.1.3 No caso do Participante Assistido, caberá a OABPrev/SP verificar a viabilidade do 

desconto da parcela mensal do empréstimo através da folha de benefícios, não podendo o 

valor solicitado resultar em prestação superior a 30% (trinta por cento) do benefício líquido. 

CLÁUSULA 7 - LIBERAÇÃO 

7.1 O valor do empréstimo será disponibilizado pela OABPrev/SP conforme segue:  

a) Participante Ativo: o valor líquido do empréstimo será creditado na conta corrente 

indicada pelo Participante até o último dia do mês, observado o disposto na Cláusula 6. 
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b) Participante Assistido: o valor líquido do empréstimo será creditado na folha de 

benefícios, até o último dia útil do mês em que ocorrer a aprovação, juntamente com o valor 

do benefício do mês. 

7.2 O valor do empréstimo a ser liberado será líquido de todos os tributos aplicáveis, de 

acordo com a legislação vigente. 

CLÁUSULA 8 - PRAZOS DE AMORTIZAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO 

8.1 O empréstimo será pago pelo Tomador em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas, a seu critério, conforme opção manifestada na contratação.  

8.2. As parcelas de amortização do empréstimo vencerão sempre no último dia útil do mês 

seguinte ao da realização do credito pela OABPrev/SP em favor do Tomador.   

8.3 Para o Participante Assistido, o prazo de amortização não poderá ser superior ao prazo 

ao prazo escolhido ou estimado para recebimento do benefício. 

8.4 Durante o prazo de amortização do empréstimo é vedado ao Participante Assistido 

alterar o prazo ou percentual de recebimento do benefício.  

CLÁUSULA 9 – ENCARGOS FINANCEIROS 

9.1 Sobre o valor dos empréstimos incidirão: 

a) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ou outro imposto que venha a ser instituído 

em sua substituição e demais tributos aplicáveis sobre operações financeiras semelhantes;  

b) juros remuneratórios pré-fixados de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), ao mês, 

incidentes sobre o saldo devedor; 

c) atualização monetária de acordo com a variação do INPC, ou índice que vier a substituí-lo, 

incidentes sobre o saldo devedor, a critério do Conselho Deliberativo da OABPrev/SP; e  

d) Taxa de Administração de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao mês, incidente sobre o 

saldo devedor.   

 

CLÁUSULA 11 - GARANTIAS 

11.4 Como garantia do empréstimo, o Tomador oferece o Saldo de Conta constituído no 

Plano de Benefícios PREVER, ficando a OABPrev/SP, desde já, autorizada a promover a 

compensação do saldo devedor em caso de inadimplência e nas hipóteses expressamente 

previstas neste Regulamento.  

CLÁUSULA 12 - FORMA DE PAGAMENTO  
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12.1 A partir do mês imediatamente posterior ao da concessão, a amortização do 

empréstimo será feita da seguinte forma: 

12.1.1 Participante Ativo: as parcelas de empréstimo serão pagas por meio de boleto 

bancário expedido pela OABPrev/SP, com 7 (sete) dias de antecedência do vencimento. 

12.1.2 Participante Assistido: as parcelas de empréstimo serão consignadas em folha de 

pagamento e descontadas do valor do benefício mensal devido pela OABPrev/SP.  

12.3 No caso de não ocorrer o desconto da prestação devida na folha de pagamento de 

benefício, o Participante Assistido deverá acessar o Meu Futuro® e providenciar o 

pagamento da prestação. 

12.4 O valor da parcela mensal vencida e não paga será acrescido de multa de 2% (dois por 

cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, alem de correção monetária de 

acordo com a variação do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo a critério do Conselho 

Deliberativo, desde a data do vencimento até a data do pagamento.  

12.5 O não pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, acarretará o vencimento 

antecipado do saldo devedor, acrescido dos encargos previstos no subitem precedente. 

12.6 Após 30 (trinta) dias contados a partir do vencimento de cada parcela, é facultado a 

OABPrev/SP inscrever o nome dos inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito.  

CLÁUSULA 13 - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR e COMPENSAÇAO 

13.1 O saldo devedor do empréstimo deverá ser liquidado antecipadamente nas seguintes 

situações: 

a) inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas, ou não;  

b) cancelamento da inscrição na OABPrev/SP; 

c) resgate parcial, de valor superior ao do saldo devedor, observado o IRRF; e 

d) retirada de instituidor. 

13.2 Nas hipóteses de liquidação antecipada, o Tomador deverá promover o pagamento 

imediato da dívida, acrescida dos encargos contratuais, sob pena de compensação 

administrativa do saldo devedor com os recursos acumulados na Conta do Participante por 

parte da OABPrev/SP. 

13.3 A compensação de que trata o subitem acima será precedida de notificação expedida 

pela OABPrev/SP, que concederá 30(trinta) dias de prazo para Tomador para regularizar sua 

situação.  
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13.4 Caso o Participante Ativo entre em gozo do benefício durante o prazo de amortização 

do empréstimo, e o valor da parcela resulte superior ao valor máximo para consignação em 

folha de pagamento de beneficio, o Participante Assistido deverá liquidar parcialmente o 

saldo devedor na forma deste Regulamento.  

13.5. No caso de pedido de retirada de Instituidor, as parcelas de amortização deverão ser 

pagas pelos Tomadores até a aprovação pela PREVIC – Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar, quando ocorrerá a liquidação antecipada do contrato.  

13.6 O saldo devedor do empréstimo poderá ser Iiquidado total ou parcialmente antes de 

seu vencimento por iniciativa do Tomador, considerando-se o valor do saldo devedor na 

data da liquidação, acrescido dos encargos contratuais calculados proporcionalmente. 

13.7 Na hipótese do subitem antecedente e terminantemente vedada a compensação do 

saldo devedor com os recursos creditados na Conta de Participante.  

13.8 O Participante Ativo que optar pelo resgate parcial deverá manter na Conta de 

Participante, no mínimo, 150% (cento e cinquenta por cento) dos recursos necessários para 

satisfação do saldo devedor do empréstimo, incluindo encargos e impostos devidos, na data 

do resgate.  

CLAUSULA 14 – CASOS OMISSOS 

14. Casos omissos serão analisados pela Diretoria Executiva da OABPrev/SP. 

CLAUSULA 15 - VIGENCIA 

15. Este Regulamento entra em vigor na dada de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. 
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CLÁUSULA 1 - FINALIDADE 


1.1 Este Regulamento tem por finalidade disciplinar as concessões de empréstimos aos 


participantes do Plano de Benefícios administrado pelo Fundo Multipatrocinado da OABSP e 


CAASP – OABPrev/SP. 


CLÁUSULA 2 - ELEGIBILIDADE 


2.1 São elegíveis à concessão do empréstimo: 


a) os Participantes Ativos; e 


b) os Participante Assistidos, incluindo os Beneficiários. 


2.2 É vedada a concessão de empréstimo ao Participante Assistido que esteja com o 


recebimento do seu benefício com o status suspenso. 


2.3 São requisitos para a tomada de empréstimos: 


a) concordância expressa do participante com o teor do presente Regulamento; 


b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser emancipado;  


c) estar em dia com o pagamento das contribuições devidas ao Plano; 


d) estar recebendo benefício, quando for o caso; 


e) autorização expressa do Participante Ativo para o desconto integral e imediato do saldo 


devedor da Conta do Participante em caso de inadimplência, ou de liquidação antecipada, na 


forma deste Regulamento;  


f) autorização expressa do Participante Assistido para desconto das prestações em folha de 


benefícios; e 


g) possuir margem consignável comprovada, de acordo com o estabelecido na Lei nº 


10.820/2003.  


CLÁUSULA 3 - LIMITE DO VALOR DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS 


3.1 O limite de recursos disponíveis para da Carteira de Empréstimos será fixado na Política 


de Investimentos da OABPrev/SP e divulgado mensalmente em seu sitio eletrônico pela 


Diretoria Executiva.  


CLÁUSULA 4 - LIMITES DO VALOR DO EMPRÉSTIMO 


4.1 Os valores dos empréstimos estão limitados a:  
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4.1.1 Participante Ativo: 20% (vinte por cento) do saldo líquido existente na Conta do 


Participante, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado o mínimo de 1 (um) 


Salário Mínimo no âmbito nacional, vigente na época da contratação do empréstimo. 


4.1.2 Participante Assistido: 6 (seis) vezes o valor do benefício mensal, observado o mínimo 


de 1 (um) Salário Mínimo no âmbito nacional, vigente na época da contratação do 


empréstimo. 


CLÁUSULA 5 – FORMA DE SOLICITAÇÃO 


5.1 A solicitação da concessão do empréstimo será realizada exclusivamente pelo portal de 


autoatendimento Meu Futuro®, por meio de formulário eletrônico, estando sujeita a análise 


individual pela Diretoria Executiva da OABPrev/SP.  


5.2 O contrato de concessão de empréstimo será assinado digitalmente pelo participante ou 


assistido, doravante designados Tomador, e pelo representante legal da OABPrev/SP. 


5.3 É vedada a concessão de empréstimos simultâneos e nova contratação está 


condicionada a quitação do contrato anterior e transcurso de 90 (noventa dias). 


5.4 A concessão de empréstimo está condicionada a realização de simulações prévias por 


parte do Tomador pelo portal acima referido. 


CLÁUSULA 6 - APROVAÇÃO 


6.1 A aprovação dos empréstimos observará os seguintes procedimentos: 


6.1.1 Os formulários eletrônicos recebidos até o dia 15 (quinze) de cada mês serão 


processados dentro do próprio mês, observada a ordem cronológica do recebimento. 


6.1.2 Os formulários eletrônicos recebidos a partir do dia 16 (dezesseis) de cada mês ou 


quando o total de solicitações exceder o limite mensal da Carteira de Empréstimos serão 


processados no mês subsequente, obedecida a ordem cronológica.  


6.1.3 No caso do Participante Assistido, caberá a OABPrev/SP verificar a viabilidade do 


desconto da parcela mensal do empréstimo através da folha de benefícios, não podendo o 


valor solicitado resultar em prestação superior a 30% (trinta por cento) do benefício líquido. 


CLÁUSULA 7 - LIBERAÇÃO 


7.1 O valor do empréstimo será disponibilizado pela OABPrev/SP conforme segue:  


a) Participante Ativo: o valor líquido do empréstimo será creditado na conta corrente 


indicada pelo Participante até o último dia do mês, observado o disposto na Cláusula 6. 
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b) Participante Assistido: o valor líquido do empréstimo será creditado na folha de 


benefícios, até o último dia útil do mês em que ocorrer a aprovação, juntamente com o valor 


do benefício do mês. 


7.2 O valor do empréstimo a ser liberado será líquido de todos os tributos aplicáveis, de 


acordo com a legislação vigente. 


CLÁUSULA 8 - PRAZOS DE AMORTIZAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO 


8.1 O empréstimo será pago pelo Tomador em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 


consecutivas, a seu critério, conforme opção manifestada na contratação.  


8.2. As parcelas de amortização do empréstimo vencerão sempre no último dia útil do mês 


seguinte ao da realização do credito pela OABPrev/SP em favor do Tomador.   


8.3 Para o Participante Assistido, o prazo de amortização não poderá ser superior ao prazo 


ao prazo escolhido ou estimado para recebimento do benefício. 


8.4 Durante o prazo de amortização do empréstimo é vedado ao Participante Assistido 


alterar o prazo ou percentual de recebimento do benefício.  


CLÁUSULA 9 – ENCARGOS FINANCEIROS 


9.1 Sobre o valor dos empréstimos incidirão: 


a) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ou outro imposto que venha a ser instituído 


em sua substituição e demais tributos aplicáveis sobre operações financeiras semelhantes;  


b) juros remuneratórios pré-fixados de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), ao mês, 


incidentes sobre o saldo devedor; 


c) atualização monetária de acordo com a variação do INPC, ou índice que vier a substituí-lo, 


incidentes sobre o saldo devedor, a critério do Conselho Deliberativo da OABPrev/SP; e  


d) Taxa de Administração de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao mês, incidente sobre o 


saldo devedor.   


 


CLÁUSULA 11 - GARANTIAS 


11.4 Como garantia do empréstimo, o Tomador oferece o Saldo de Conta constituído no 


Plano de Benefícios PREVER, ficando a OABPrev/SP, desde já, autorizada a promover a 


compensação do saldo devedor em caso de inadimplência e nas hipóteses expressamente 


previstas neste Regulamento.  


CLÁUSULA 12 - FORMA DE PAGAMENTO  
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12.1 A partir do mês imediatamente posterior ao da concessão, a amortização do 


empréstimo será feita da seguinte forma: 


12.1.1 Participante Ativo: as parcelas de empréstimo serão pagas por meio de boleto 


bancário expedido pela OABPrev/SP, com 7 (sete) dias de antecedência do vencimento. 


12.1.2 Participante Assistido: as parcelas de empréstimo serão consignadas em folha de 


pagamento e descontadas do valor do benefício mensal devido pela OABPrev/SP.  


12.3 No caso de não ocorrer o desconto da prestação devida na folha de pagamento de 


benefício, o Participante Assistido deverá acessar o Meu Futuro® e providenciar o 


pagamento da prestação. 


12.4 O valor da parcela mensal vencida e não paga será acrescido de multa de 2% (dois por 


cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, alem de correção monetária de 


acordo com a variação do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo a critério do Conselho 


Deliberativo, desde a data do vencimento até a data do pagamento.  


12.5 O não pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, acarretará o vencimento 


antecipado do saldo devedor, acrescido dos encargos previstos no subitem precedente. 


12.6 Após 30 (trinta) dias contados a partir do vencimento de cada parcela, é facultado a 


OABPrev/SP inscrever o nome dos inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito.  


CLÁUSULA 13 - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR e COMPENSAÇAO 


13.1 O saldo devedor do empréstimo deverá ser liquidado antecipadamente nas seguintes 


situações: 


a) inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas, ou não;  


b) cancelamento da inscrição na OABPrev/SP; 


c) resgate parcial, de valor superior ao do saldo devedor, observado o IRRF; e 


d) retirada de instituidor. 


13.2 Nas hipóteses de liquidação antecipada, o Tomador deverá promover o pagamento 


imediato da dívida, acrescida dos encargos contratuais, sob pena de compensação 


administrativa do saldo devedor com os recursos acumulados na Conta do Participante por 


parte da OABPrev/SP. 


13.3 A compensação de que trata o subitem acima será precedida de notificação expedida 


pela OABPrev/SP, que concederá 30(trinta) dias de prazo para Tomador para regularizar sua 


situação.  
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13.4 Caso o Participante Ativo entre em gozo do benefício durante o prazo de amortização 


do empréstimo, e o valor da parcela resulte superior ao valor máximo para consignação em 


folha de pagamento de beneficio, o Participante Assistido deverá liquidar parcialmente o 


saldo devedor na forma deste Regulamento.  


13.5. No caso de pedido de retirada de Instituidor, as parcelas de amortização deverão ser 


pagas pelos Tomadores até a aprovação pela PREVIC – Superintendência Nacional de 


Previdência Complementar, quando ocorrerá a liquidação antecipada do contrato.  


13.6 O saldo devedor do empréstimo poderá ser Iiquidado total ou parcialmente antes de 


seu vencimento por iniciativa do Tomador, considerando-se o valor do saldo devedor na 


data da liquidação, acrescido dos encargos contratuais calculados proporcionalmente. 


13.7 Na hipótese do subitem antecedente e terminantemente vedada a compensação do 


saldo devedor com os recursos creditados na Conta de Participante.  


13.8 O Participante Ativo que optar pelo resgate parcial deverá manter na Conta de 


Participante, no mínimo, 150% (cento e cinquenta por cento) dos recursos necessários para 


satisfação do saldo devedor do empréstimo, incluindo encargos e impostos devidos, na data 


do resgate.  


CLAUSULA 14 – CASOS OMISSOS 


14. Casos omissos serão analisados pela Diretoria Executiva da OABPrev/SP. 


CLAUSULA 15 - VIGENCIA 


15. Este Regulamento entra em vigor na dada de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. 
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Ata Reunião Conselho Deliberativo nº05/2020 


 


ATA– Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo 


Data: 12 de maio de 2020 


Horário: 11h00 


Local: Sala virtual de reuniões da OABPREV-SP 


 


Conselheiros Presentes: Dr. Jarbas Antonio de Biagi, Dr. Daniel Blikstein, Dra. 


Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini, Dr. Edilson Rinaldo Merli, Dra. Erika 


Cassinelli Palma, Dr. José Roberto Cintra do Prado Salles Penteado, Dra. Adriana 


de Carvalho Vieira, Dr. Luis Fernando Feola Lencioni, Dr. Gilberto Custódio, e 


Dr. Victor Adolfo Postigo. Ausência justificada dos demais conselheiros: Dr. 


André Luiz Marques, Dr. Fernando André Martins Teixeira, Dr. Victor Augusto 


Pereira Sanches, Dr. Victor Augusto Benes Senhora, e Dr. Claudio Tucci Junior. 


Convidados Presentes: Dr. Marcelo Sampaio Soares, Diretor Presidente, Dr. 


Marco Antônio Cavezzale Curia, Diretor Financeiro, Dr. Paulo José Carvalheiro, 


Diretor Administrativo e de Benefícios, Dr(a)s. Jairo Haber, Janete Sanches 


Morales, Patricia Bressan Linhares Gaudenzi, Daniela Marchi Magalhães, Cleyton 


dos Santos Vieira, membros do Conselho Fiscal, e Sr. Cesar Furue, Gerente 


Executivo. 


 


Ata da Reunião: 


 


Presidida pelo Dr. Jarbas Antonio de Biagi, presidente do Conselho 


Deliberativo. Sr. Cesar Eduardo Andrade Furue, Gerente Executivo da 


Entidade, foi convidado para secretariar os trabalhos. 


 


Assuntos Deliberativos: 


 


1. Proposta de regulamento para a carteira de empréstimo pessoal da 


OABPrev-SP - (Apresentação Diretoria Executiva) – Com a palavra o 


presidente do conselho, Dr. Jarbas de Biagi, que iniciou a sua fala elogiando 


o trabalho da Diretoria Executiva no tocante a agilidade na elaboração do 


regulamento da carteira de empréstimos da entidade. Destacou que ficou 
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impressionado com a qualidade da minuta encaminhada previamente para 


análise. Reiterou a importância da criação desta linha de empréstimos, 


especialmente neste momento de crise. Por fim, apresentou sua 


concordância com o texto elaborado pela Diretoria Executiva. Com a palavra 


a conselheira Aparecida Pagliarini, que destacou o objetivo da criação desta 


linha de empréstimos, o que foi discutido na última reunião extraordinária 


deste colegiado, que seria uma medida para evitar os resgates, e diante 


disso, não concorda com a proposta de estender a linha de empréstimos aos 


assistidos, sendo exclusiva aos participantes ativos. Registra que a medida 


não deve incentivar o endividamento dos participantes. Reiterou, tal como 


registrado na última reunião deste colegiado, a necessidade de atendimento 


das diretrizes da Resolução CMN 4.661/2018 e limites impostos pela política 


de investimentos para este segmento, além de destacar que a linha não tem 


caráter assistencial, e sim de operação financeira, que precisa, ainda, atingir 


o benchmark lançado na política de investimentos da entidade. Com a 


palavra o conselheiro Daniel Blikstein, que registrou o momento delicado que 


a advocacia vive, com colegas em estado de miserabilidade. Apesar da 


instituidora (OABSP) estar negociando uma linha de crédito facilitado aos 


advogados, e embora tenhamos que ter a preocupação de não incentivar o 


endividamento, acredita que a criação da linha de empréstimos é de suma 


importância para os participantes do plano, especialmente neste momento 


de crise, dado que as taxas calculadas, e ora apresentadas, são atrativas. 


Podendo a longo prazo ser fundamento, inclusive, para fomento do plano. 


Com a palavra o conselheiro Gilberto Custódio, que elogiou a proposta 


apresentada pela Diretoria Executiva. Destaca que, além de ser um 


segmento de investimento, pode ser analisado como uma forma de educação 


financeira dos participantes, e que pode sim fomentar a adesão ao plano. 


Ressaltou que não concorda com a previsão de carência para a concessão de 


novo empréstimo. Questionou, por outro lado, sobre a possibilidade de 


aplicação de taxas de administração diferenciadas. Com a palavra a 


conselheira Daniela Magalhães, que afirmou estar bem confortável e feliz 


com o debate sobre o tema, que demonstra a seriedade da entidade no 


tocante às suas decisões. Questionou apenas quanto a proposta de 
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concessão de novo empréstimo tão somente após 90 dias do adimplemento 


do anterior. Com a palavra o conselheiro Edilson Merli, que destacou ser 


favorável a participação dos assistidos na linha de empréstimos, com a 


contratação do seguro prestamista. Com a palavra o diretor financeiro Marco 


Cavezzale, que prestou os esclarecimentos em nome da Diretoria Executiva, 


que a ideia da proposta era ser sucinta e de fácil compreensão para os 


interessados, que eventuais esclarecimentos adicionais podem ser prestados 


por meio de material explicativo, a ser elaborada pela Diretoria Executiva. Os 


empréstimos terão como garantia à reserva do participante, com a 


prerrogativa da Diretoria em conceder ou não o empréstimo, prescindindo, 


por ora, da contratação de seguro prestamista, o que torna a operação mais 


barata, com custos mais atrativos. Aliás, os estudos que conduziram a taxa 


de juros e administração ora apresentadas foram elaborados com a análise 


da carteira como um todo, e não de forma individual. Outrossim, a proposta 


de carência de novo empréstimo pretende desincentivar o endividamento. 


Diante dos esclarecimentos prestados, o presidente do Conselho, Jarbas de 


Biagi, abriu o tema para votação. A proposta de regulamento para a carteira 


de empréstimo pessoal da OABPrev-SP, que faz parte da presente, foi 


aprovada tal como apresentada pela Diretoria Executiva, tendo sido 


registradas em ata todas as ressalvas/discordâncias lançadas pelos 


conselheiros. 


 


Assuntos Informativos: 


 


2. Assuntos Gerais – Não há. 


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a 


presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes. 


Jarbas Antonio de Biagi 
 


Daniel Blikstein 
 


Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini 
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Cesar Furue <cfurue@oabprev-sp.org.br>


Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da OABPrev-SP dia 12.05.2020
(3ª feira)
1 mensagem


OAB PrevSP <oabprevsp@oabprev-sp.org.br> 8 de maio de 2020 19:39
Para: jarbaspres@gmail.com, Adriana de Carvalho Vieira <adriana.carvalho@mml.adv.br>, Fernando Lencioni
<fernando.lencioni@mml.adv.br>, EDILSON RINALDO MERLI <edilsonmerli@gmail.com>,
pagliarini@pagliarinimorales.com.br, victor.sanches@cbsprev.com.br, Erika Cassinelli Palma
<erikapalma@cavezzale.com.br>, José Roberto Salles Penteado <jrspenteado@uol.com.br>,
andremarques@expositoemarques.com.br, André Luiz Marques <andremarques@almarques.com.br>,
victorpostigo@adv.oabsp.org.br, victor.postigo@brf-br.com, Cláudio Tucci <tuccijr@terra.com.br>, custodio@globo.com,
fernando martins <drfernandomartinsadv@gmail.com>, fernando martins <fernandomartins73@yahoo.com.br>, "Victor
Benes (JAB)" <victorbenes@jarmandobatista.com.br>, daniel@bcsl.adv.br
Cc: Paulo Carvalheiro <advcarvalheiro@gmail.com>, Marcelo Soares <marcelo@sampaiosoares.com.br>, Marco
Antonio Cavezzale Curia <marco@cavezzale.com.br>, Cesar Furue <cfurue@oabprev-sp.org.br>, Jairo Haber
<haber.adv@uol.com.br>, alvarodebiagi@gmail.com, Janete Sanches Morales l Pagliarini Morales Advogados
Associados <Janete@pagliarinimorales.com.br>, santosvieiradv@terra.com.br, patricia@linharesadvogados.com,
Daniela Magalhaes <dmagalhaes@magalhaesvillen.com.br>, Ale Martin <alessandro@msmlaw.com.br>, Vinicius Maia
<viniciusml13@hotmail.com>, Fabi Nunes <faby-princ@hotmail.com>


Prezados (as) Senhores (as).


Solicitamos a gentileza de reservarem a data abaixo citada para a realização de Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo: 


Órgão:   Conselho Deliberativo


Data:     12 de maio de 2020


Horário: 11h00min


Local:    Sala Virtual da OABPrev-SP 


 


Pauta:  


Assuntos Deliberativos


i) Proposta de regulamento para a carteira de empréstimo pessoal da OABPrev-SP -
apresentação: Diretoria Executiva; e


ii) Assuntos Gerais.


* Os Srs. membros do Conselho Fiscal estão convidados a participar dos trabalhos, com direito a voz.  


Atenciosamente,


 
Jarbas de Biagi
Presidente
Tel.: (11) 3115-0333
E-mail: oabprevsp@oabprev-sp.org.br
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