
 

Empossados os novos dirigentes da OABPrev-SP  

Os novos diretores e conselheiros da OABPrev-SP foram empossados no último dia 5 de dezembro, em 
solenidade na sede da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo) com a presença do presidente 
da OAB-SP, Marcos da Costa. O novo presidente do fundo de previdência dos advogados é Marcelo Sampaio 
Soares, que antes ocupava a Diretoria Administrativa e de Benefícios. O Conselho Deliberativo continua a ser 

presidido por Jarbas de Biagi, enquanto Jairo Haber, antes membro titular do Deliberativo, passa a ocupar a 
presidência do Conselho Fiscal. Marco Antonio Cavezzale Curia permanece como diretor financeiro da entidade, e 
o ex-presidente Luís Ricardo Marcondes Martins agora responde pela Diretoria Administrativa e de Benefícios. 
Também permanece no posto o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Ferreira de Souza de 
Figueiredo Lyra. 
 

 
Marcelo Sampaio Soares, entre Marcos da Costa e Luís Ricardo Marcondes Martins.  

Os dirigentes comandarão por três anos o maior plano de previdência instituído por entidades de classe do Brasil: 
a OABPrev-SP conta atualmente com 44,5 mil participantes e patrimônio de 655 milhões de reais. Ainda mais 
notável é seu ritmo de crescimento aos 11 anos de atividade: de janeiro a novembro de 2017, foram registradas 
cerca de 600 novas adesões por mês, um recorde histórico.  

Em seu pronunciamento, Marcos da Costa lembrou dos trabalhos que originaram a OABPrev-SP, iniciados em 
2003, dos quais vários dos atuais diretores do plano participaram. “Trazer a cultura previdenciária para um país 
que não tem o hábito de poupar era algo muito difícil. O sucesso de hoje se deve ao nome da OAB, que traz 



segurança, e a este ‘time’ de dirigentes, que é absolutamente imbatível”, enalteceu o presidente da Secional.  

Empossado na presidência da OABPrev-SP, Marcelo Sampaio Soares declarou-se “muito honrado” por ocupar o 

posto, e sentenciou: “Nosso espírito é de disseminar a cultura previdenciária cada vez mais. Vamos continuar 
nessa missão”.  

Marcelo Sampaio Soares também foi conselheiro secional da OAB-SP, diretor da Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo e membro dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da OABPrev-SP. Atualmente integra, 
como representante dos instituidores, a Câmara de Recursos de Previdência Complementar, colegiado que 
aprecia e julga os recursos interpostos contra decisões da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc).  

Reconduzido à presidência do Conselho Deliberativo, cargo que ocupa desde a criação do plano de previdência 
dos advogados, Jarbas de Biagi manifestou sua gratidão aos presidentes da Secional Luiz Flávio Borges D’Urso e 
Marcos da Costa, bem como ao ex-presidente da CAASP Octavio Augusto Pereira de Queiroz Filho, primeiro 
presidente da OABPrev-SP, “pelo apoio que sempre nos foi dado”.  

“Construímos uma administração de parceria, companheirismo e fraternidade. Isso explica o sucesso da 
entidade”, salientou Jarbas. 

 

 
Da esq. para a dir., Jarbas de Biagi, Luís Ricardo Martins, Marcelo Soares, Jairo Haber, Rodrigo Lyra e Marco 
Antonio Cavezzale Curia.  

Ao desligar-se da presidência para assumir a Diretoria Administrativa e de Benefícios do fundo, Luís Ricardo 
Marcondes Martins disse “sentir muito orgulho por ter ajudado a OABPrev-SP a tornar-se o que é”. Hoje 
presidente da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), Martins 
observou que os trabalhadores modernos, inclusive os advogados, preocupam-se cada vez mais em assegurar 
qualidade de vida no futuro, fator que, ao lado de uma Previdência Social carente de profunda reforma, explica o 
aumento no ritmo das adesões ao plano da advocacia. “Para ter qualidade de vida no período da inatividade, o 
trabalhador precisa de uma previdência complementar”, assinalou.  

Pela segunda vez ocupando vice-presidência do Conselho Deliberativo, Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo 
Lyra, que também é secretário-geral da CAASP, falou em nome da Diretoria da Caixa de Assistência. E exaltou a 
participação na gestão do plano das instituidoras de outros estados, a exemplo de Pernambuco e Ceará. “Há uma 
interface com as Secionais da Ordem e as Caixas de Assistência que compõem o fundo. São todos muito bem 
vindos”, ressaltou Lyra, para em seguida completar: “O que nós estamos fazendo é trabalhar para que o colega e 



sua família tenham uma vida digna no futuro”.  

Integram a OABPrev-SP advogados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, São Paulo e Sergipe, congregados pelas respectivas secionais da Ordem e Caixas de Assistência.  

A Diretoria Executiva que comandará a OABPrev-SP na gestão 2017-2020 está assim constituída: Marcelo 
Sampaio Soares (presidente), Luís Ricardo Marcondes Martins (diretor administrativo e de benefícios) e Marco 
Antonio Cavezzale Curia (diretor financeiro).  

Assim é composto o novo Conselho Deliberativo: Jarbas Antonio de Biagi (presidente), Rodrigo Ferreira de Souza 
de Figueiredo Lyra (vice-presidente), Edilson Ronaldo Merli (titular), Aparecida Ribeiro Pagliarini (titular), Erika 
Cassinelli Palma (titular), José Roberto Salles Penteado (titular), André Luiz Marques (titular), Fernando Martins 
Teixeira (titular), Adriana de Carvalho Vieira (suplente), Luís Fernando Lencioni (suplente), Paulo José Carvalheiro 
(suplente), Victor Augusto Pereira Sanches (suplente), Victor Adolfo Postigo (suplente), Alexandre Augusto 
Vasconcellos (suplente), Cláudio Tucci Júnior (suplente) e Gilberto Custódio (suplente). 
 

 
Diretores e conselheiros da OABPrev-SP, junto com o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa.  

A composição do novo Conselho Fiscal da OABPrev-SP é a seguinte: Jairo Haber (presidente), Janete Sanches 
Morales (vice-presidente), Patrícia Linhares Gaudenzi (titular), Vinícius Mais Lima (titular), Daniela Marchi 
Magalhães (titular), Vítor Álvaro de Biagi (suplente), Cleyton dos Santos Vieira (suplente), Fabiana Nunes 
(suplente), Alessandro Régis Martins (suplente) e Frederico Preuss Duarte (suplente) 
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