
CERTIFICADO DE 
PARTICIPANTE DO 
PLANO DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 
DO ADVOGADO - PBPA

O Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado – PBPA, administrado pelo OABPrev-RS na modalidade de Contribuição Definida, 
possui as seguintes características: 

Para mais esclarecimentos acerca das demais regras e condições que regem os direitos e as obrigações dos Instituidores e dos Participantes Ativos, 
Assistidos e seus Beneficiários, recomenda-se a leitura do Regulamento do Plano e da legislação específica 
que disciplina a previdência complementar. 

I – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE NO PLANO
I – Ser associado, membro ou empregado do Instituidor que aderir ao Plano de Benefícios.
II – Requerer sua inscrição no Plano através de formulário próprio a ser fornecido pelo OABPrev-RS; e
III – Tiver sua inscrição aprovada pelo OABPrev-RS, sendo que a adesão terá vigência somente após a referida aprovação.

II – DA PERDA DA QUALIDADE DE PARTICIPANTE 
Perderá a condição de Participante aquele que: 
I – Requerer.
II – Falecer. 
III - Tiver recebido integralmente os valores dos benefícios previstos no Regulamento do Plano. 
IV - Exercer a Portabilidade ou Resgate Total nos termos dos artigos 12 e 24, §1º, do Regulamento do Plano.
V - For suspenso automaticamente nos termos do § 5º do artigo 59 e não admitir as condições previstas em seu § 3º, devendo então 
exercer os institutos previstos nos artigos 12 e 24, §1º do regulamento.
VI – Estiver na condição de suspenso, nos termos do art. 59, e tenha exaurido seu saldo de Conta Individual.

III - DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE PARTICIPANTE 
O Participante que deixar de ser associado ou membro do Instituidor poderá manter a qualidade de Participante desde que não tenha 
se tornado elegível ao recebimento de qualquer benefício e permaneça no Plano como Participante Vinculado, caso continue 
efetuando normalmente as suas contribuições. Poderá, ainda, manter-se no Plano como Participante Remido, optando pelo Instituto 
de Benefício Proporcional Diferido.

IV - DO BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
O Participante poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido – BPD na ocorrência simultânea das seguintes condições:
I - Cessação do vínculo associativo com o Instituidor. 
II - Antes do cumprimento dos requisitos de elegibilidade aos benefícios previstos no Plano PBPA; e 
III - Cumprimento da carência de 36 (trinta e seis) meses de vinculação ao Plano PBPA, se for Participante Não Fundador (a carência 
prevista neste item III não se aplica para Participante Fundador).
A opção pelo BPD implicará na suspensão do recolhimento da Contribuição Básica, ficando o Participante obrigado a contribuir 
mensalmente para o custeio das despesas administrativas, que serão debitadas automaticamente da sua Conta Individual.
O valor do BPD corresponderá ao saldo da sua Conta Individual.

V - DA PORTABILIDADE
A Portabilidade implica na transferência dos recursos financeiros da Conta Individual do Participante para outro Plano de previdência 
complementar, desde que atendidos os seguintes requisitos: 
I - Tenha, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses de vinculação ao Plano, se for Participante Não Fundador (a carência prevista neste item 
I não se aplica para Participante Fundador); e 
II - Não esteja em gozo de qualquer dos benefícios previstos no Regulamento do Plano.
A Portabilidade será exercida por meio de Termo de Portabilidade e fica condicionada ao correto recebimento das informações 
necessárias ao seu preenchimento pelo OABPrev-RS.
A Portabilidade terá caráter irretratável e irrevogável e seu exercício implica no cancelamento da inscrição do Participante no Plano. 
O valor a ser portado corresponderá ao saldo da Conta Individual, que será apurado tendo como data base o último dia do mês de 
requerimento e atualizado monetariamente até a data do depósito pela última cota conhecida e divulgada pela Entidade.

VI – DO RESGATE
O Resgate se dará com a solicitação do Participante, desde que ele não esteja elegível a qualquer dos benefícios previstos no 
Regulamento do Plano. O pagamento de Resgate, em qualquer modalidade, estará condicionado à permanência mínima por 36 (trinta 
e seis) meses na condição de Participante do Plano, a contar da data do deferimento da inscrição. O Resgate poderá se dar na 
modalidade de Resgate Total ou de Resgate Parcial e deverá, em qualquer hipótese, observar os prazos de carência previstos no 
Regulamento.
I – Resgate Total:
a) A opção pelo Resgate Total do saldo de Conta Individual terá caráter irrevogável e irretratável e seu exercício implicará o 
cancelamento da inscrição do Participante neste Plano, extinguindo-se, com o seu pagamento, todo e qualquer compromisso do 
Plano para com o Participante ou seus Beneficiários.
b) O valor do resgate total corresponde à totalidade do saldo da Conta Individual.
II – Resgate Parcial:
a) A opção pelo resgate parcial poderá ser efetuada sem a obrigatoriedade de desligamento do Plano.
b) São passiveis de resgate parcial, a qualquer tempo, os valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos 
em entidades abertas ou entidades fechadas e os valores que não sejam oriundos das contribuições básicas vertidas pelo 
Participante, bem como as contribuições eventuais.
c) As contribuições básicas do Participante poderão ser objeto de resgate parcial a cada dois anos, devendo ser observado o limite de 
20% do saldo referente às contribuições básicas.
O pagamento de resgate será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do protocolo do requerimento junto ao 
OABPrev-RS.
Por opção exclusiva e irretratável do Participante o crédito dos valores oriundo do resgate de contribuições poderá ser efetuado em 
até 12 parcelas mensais e sucessivas, atualizadas nos termos do parágrafo único do art. 7º do Regulamento, sendo o prazo previsto 
no caput correspondente ao prazo para quitação da primeira parcela.

VII – DOS BENEFÍCIOS DO PLANO
Requisitos de Elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria Programada ou Diferida:
I - No caso de Participante Não Fundador:
a) Tenha pelo menos 55 anos de idade.
b) Tenha pelo menos 60 meses de vinculação.
II - No caso de Participante Fundador:
a) Atingimento da idade escolhida, que será indicada no momento da inscrição no Plano.
b) Tenha pelo menos 60 meses de vinculação.
Aposentadoria Por Invalidez:
Será devida ao Participante que esteja aposentado por Invalidez pela Previdência Social ou, a critério do OABPrev-RS, tenha 
reconhecido essa invalidez por junta médica por esta indicada.
Pensão Por Morte do Participante:
Será devida aos seus Beneficiários designados, inscritos conforme definido no artigo 5º do Regulamento do PBPA, em razão do 
falecimento do Participante.

VIII – DAS OPÇÕES DA APOSENTADORIA PROGRAMADA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PENSÃO
O Participante que tiver direito a receber a Aposentadoria Programada ou invalidez, bem como seus beneficiários em caso de pensão, 
deverão optar por uma das seguintes formas de pagamento:
I – Renda mensal por prazo determinado: expressa em Cotas representativas do patrimônio do Plano de Benefícios PBPA, será 
calculada considerando o saldo existente na Conta Individual do Participante, na data da concessão do benefício, e o prazo de 
recebimento de, no mínimo, 10 (dez) anos, conforme escolha do Participante, observando o benefício mínimo disposto no artigo 49 
do Regulamento.
II - Renda mensal por prazo indeterminado: expressa em moeda corrente, será calculada mediante Fator Atuarial Equivalente, 
considerando o saldo existente na Conta Individual do Participante, na data da concessão do benefício, e as características etárias do 
Participante e de seus Beneficiários, observando o benefício mínimo, conforme disposto no artigo 49 do Regulamento.
§ 1º A opção pelo disposto no caput deste artigo deverá ser formulada pelo Participante ou seu Beneficiário, por escrito, na data de 
requerimento do respectivo benefício e não poderá ser alterada posteriormente.
§ 2º A manutenção do pagamento da renda mensal prevista nesta Seção está condicionada à existência de saldo positivo na Conta 
Individual.

IX - DA PARCELA ADICIONAL DE RISCO
Valor definido, facultativamente, junto à Sociedade Seguradora contratada pelo OABPrev-RS, destinado a compor os Benefícios de 
Aposentadoria por Invalidez e de Pensão por Morte de Participante. 
Ocorrendo a invalidez ou morte do Participante que tenha contratado a Parcela Adicional de Risco, o valor do capital segurado será 
creditado na Conta Individual para fins de composição do benefício.


