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APRESENTAÇÃO 
 

A Diretoria Executiva apresenta o Relatório Anual de Informações do Fundo de Pensão 

Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA/PR relativo ao exercício de 2011, consolidando as principais 

informações do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado – PBPA. 

Neste Relatório, além de outras informações, os participantes encontrarão as 

Demonstrações Contábeis do Exercício de 2011, o Parecer Atuarial do Plano PBPA, o Parecer dos 

Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, a Manifestação do Conselho Deliberativo 

e informações referentes à Política de Investimentos, os custos de gestão e o desempenho dos 

investimentos. 

Este Relatório Anual de Informações está de conformidade com a Resolução CGPC nº 

23/06, publicada pela Secretaria de Previdência Complementar. 

 
HISTÓRICO  
 

O Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA/PR, autorizado a funcionar pela 

Portaria nº 665/DAT/SPC/MPS de 11 de setembro de 2006, iniciou suas atividades a partir de 

novembro de 2006 e atualmente administra o Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado – 

PBPA. 

A partir da Emenda Constitucional nº 20/98 e da Lei Complementar nº 109/01 que 

reformularam a Previdência Complementar no Brasil e a Resolução CGPC nº12/02 que permitiu 

que as Entidades Profissionais, Classistas e Setoriais instituíssem Planos de Previdência 

Complementar para seus associados, a OAB-PR e a CAA/PR, com autorização do Conselho Federal, 

criou a OABPrev-PR para substituir o IASAPAR, estendendo a todos os Advogados paranaenses e 

seus dependentes as vantagens de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, 

garantindo desta forma um futuro seguro e tranqüilo para os Advogados e seus familiares.  

 
MENSAGEM DA DIRETORIA 

             A Diretoria da OABPrev-PR focou seus esforços nos objetivos fixados pelo Conselho de 

Administração,  tal seja para a difusão do plano ao maior número de advogados possível, aliado a 

uma campanha de esclarecimento  aos participantes para aumento de suas contribuições,  visando 

a obtenção e a preservação de um beneficio previdenciário de acordo com as expectativas dos 

advogados. 
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Com base em tais premissas de crescimento e conscientização, a Diretoria implementou uma série 

de atividades  desenvolvidas em várias palestras em subseções do interior, participação ativa e 

efetiva nos compromissos de novos advogados realizados na sede da OAB e reuniões fechadas em 

escritórios de advocacia.  

Foi determinado pela Diretoria a preparação e o envio de  e-mails e de matérias publicadas no 

Jornal da Ordem voltadas a incentivar a melhoria das contribuições vertidas ao plano,  de modo a 

dar ao advogado a informação necessária para a formação de sua reserva previdenciária num 

patamar adequando a sua real necessidade. Tal política se tornará permanente, sendo foco de 

atuação constante da diretoria. 

A adoção de tais atitudes geraram um número expressivo de pedidos de revisão de planos, o que 

leva a diretoria a manter uma pessoa voltada unicamente a essa tarefa. Percebe-se que a cada dia 

que os advogados, estão mais conscientes e informados sobre a nossa previdência complementar. 

 A Diretoria também dará ênfase à adoção de controles formais de gestão da entidade de modo a 

identificar todos os riscos operacionais e a mitigá-los de modo a dar à nossa entidade um 

arcabouço de segurança e comprometimento ético que a identifiquem perenemente. 

Cumpre por derradeiro destacar o papel fundamental e desempenhado pelos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo, seja no da fiscalização da gestão, seja na fixação de metas a serem observadas pela 

diretoria em reuniões realizadas com quórum sempre significativo e com debates de elevado nível. 

Nesse tópico, ressaltamos o trabalho da Comissão Revisora do Estatuto, que apresentou o 

trabalho de vulto visando a reforma de nossos estatutos que encontram-se em fase final de 

aprovação. 

Também não poderia deixar de destacar o apoio fundamental das instituidoras que bem 

compreendem o papel de fomentadores da nossa entidade e da cultura previdenciária e que no 

ano de 2011 estiveram lado a lado com  OABPrev-PR em todas as solicitações e atividades.  

Em 2012 o foco será o do aperfeiçoamento dos controles internos e da intensificação de ações 

voltadas à formação da cultura previdência entre todos os advogados de modo a elevar ainda mais 

a participação no plano de previdência complementar.   
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PRINCIPAIS ATIVIDADES EM 2011 
 

 A OABPrev-PR iniciou o exercício 2011 com 6.118 participantes. Durante o ano foram 

registrados 1.802 novas adesões, 306 cancelamentos, 39 portabilidades, 668 aportes 

e 4 concessões de benefícios. No encerramento do ano, o total de associados ao 

Fundo de Pensão era de 7.614; 

 As principais ações da OABPrev-PR em 2011 foram realizadas com base no 

fortalecimento da Educação Previdenciária entre os participantes, bem como a 

divulgação da Entidade a todos os advogados do Paraná através de matérias mensais 

publicadas no Jornal da OAB-PR, com tiragem de 35.000 exemplares; 

 Em 2010 a Entidade lançou a campanha “TOP OABPrev-PR” destinada a premiar as 

Subseções que mais se destacassem na divulgação do PBPA. Durante o Colégio de 

Presidentes realizado em abril/2011 em Ponta Grossa, a Entidade e a Mongeral 

Aegon, parceira estratégica na contratação da Parcela Adicional de Riscos, 

premiaram as Subseções de Pitanga, Rio Negro e Iporã que apresentaram o maior 

número de adesões ao Plano durante o período da Campanha, em relação ao 

percentual de advogados inscritos na OAB-PR em cada Subseção. A diretoria da 

OABPrev-PR aproveitou o encontro para lançar a campanha “TOP OABPrev-PR 

2011”. Nesta etapa, foram realizadas palestras entre os meses de abril e setembro 

nas Subseções de Castro, Wenceslau Braz, Jacarezinho, Ibaiti, Cornélio Procópio, 

Palmas, Dois Visinhos, Francisco Beltrão, Cruzeiro do Oeste, Foz do Iguaçu, Nova 

Esperança, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e em diversos eventos e reuniões em 

Sociedades de Advogados em Curitiba; 

 No mês de julho a OABPrev-PR promoveu a palestra “Bônus Demográfico”, tema de 

elevada relevância, demonstrando as principais razões para o crescimento da 

economia brasileira, mesmo em um cenário de crise mundial, apresentada pelo 

gestor de fundos de longo prazo da SulAmérica Investimentos, Fernando Tendolini. 

Participaram do evento conselheiros, diretores, parceiros da Entidade, 

representantes de vários fundos de pensão e diversos participantes da OABPrev-PR. 

 Ainda em julho iniciamos o desenho do Projeto de Educação Previdenciária 

contendo todo o trabalho previsto para o ano de 2012 em relação às ações de 
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fortalecimento e incentivo à cultura previdenciária entre os participantes do plano 

de benefícios. O projeto também contemplou as atividades já executadas pela 

Entidade e a continuidade das mesmas. O Projeto foi submetido à PREVIC para 

aprovação em outubro. 

 Em novembro a entidade lançou o novo boleto para pagamento das contribuições 

destinadas ao PBPA, impresso em formato de extrato com demonstrativo financeiro 

do investimento realizado ao Plano. Com isso, os associados passaram a receber 

mensalmente através do boleto, o histórico e detalhamento das 12 últimas 

contribuições, o valor da cota, o saldo das contribuições em cotas e em reais e a 

rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses             

 Entre os dias 20 e 24 de novembro a OABPrev-PR participou com as demais 

Entidades do Sistema de previdência da OAB, através de um estande institucional, da 

XXI Conferência Nacional dos Advogados, realizada em Curitiba. Em média 50 

advogados visitaram o estande por dia, recebendo informações e simulando planos 

de previdência ofertados pelas OABPrev’s de todas as Seccionais. A OABPrev-PR foi 

responsável pela coordenação do painel sobre tema “Previdência Complementar do 

Advogado” que fez parte da programação oficial do evento. Os três palestrantes 

convidados para o painel foram Jefferson Kravchychyn, conselheiro do CNJ; Carlos de 

Paula, Diretor da Previc e Jarbas de Biagi, presidente do Conselho de Administração 

da OABPrev-SP. 

 Ainda em novembro, a OABPrev-PR firmou convênio com o Banco Bradesco e passou 

a disponibilizar mais uma opção para débito automático em conta, com a intenção 

de facilitar o pagamento das contribuições ao plano de previdência. 

 O Conselho Deliberativo da OABPrev-PR aprovou em dezembro a proposta da 

Diretoria Executiva para redução da taxa de carregamento de 3% para 2%. A referida 

taxa é descontada da contribuição mensal que cada participante da Entidade paga 

para a formação do capital destinado à aposentadoria. 

 Durante todo o ano, a entidade executou ações que tiveram como objetivo principal 

informar aos participantes sobre a importância do acompanhamento e atualização 

dos planos de previdência. O assunto foi abordado nos informativos da OABPrev-PR 

e e-mails marketing enviados aos participantes por mala direta, além das 
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EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

publicações feitas mensalmente no Jornal da Ordem e a própria reformulação do 

boleto de cobrança. Com isso, 751 planos foram reestruturados no decorrer de 2011 

em resposta ao trabalho de informação e conscientização sobre Educação 

Previdenciária. 

 A OABPrev-PR reforçou em 2011 o trabalho que possibilitou a formalização de 

convênios envolvendo as Sociedades de Advogados para inclusão de sócios e 

associados ao PBPA. A Entidade firmou contratos de contribuição previdenciária com 

os escritórios Penteado Stein - Sociedade de Advogados, contemplando 37 

participantes; Paulo Alarcon - Advogados Associados, com 11 associados e com a 

ParanáPrevidência – Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná, com 

a inclusão de 19 novos participantes.  

 

 
 

Um dos principais objetivos da OABPrev-PR ao longo de 2011 foi desenvolver e direcionar 

trabalhos de comunicação e marketing , focados de forma prioritária  em conteúdos para 

formação da Educação Previdenciária entre os participantes.  A entidade produziu notícias, 

artigos, matérias e e-mails marketing sobre os mais diferentes assuntos ligados à Previdência 

Complementar e a importância que todo associado deve dedicar a sua própria aposentadoria. 

Neste período foram enviados: 

 

12  Informativos                          14  E-mails Marketing                   12 Jornais da Ordem 

                                                   
 

DESCRIÇÃO  
Informativo online – envio quinzenal de matérias sobre a entidade, contemplando temas de 
incentivo à Educação Financeira e Previdenciária. 
 
Jornal da Ordem – edição mensal com duas páginas para divulgação de notícias sobre o Fundo de 
Pensão. 
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E-mail marketing – envio mensal de conteúdo publicitário informativo, com campanhas de 
incentivo à Educação Financeira e Previdenciária. 
 
 
GESTÃO PREVIDENCIAL 
 
INSTITUIDORES 
 

            ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO PARANÁ – OAB-PR 
             

              CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ – CAA/PR  
           
 
PARTICIPANTES ATIVOS 
 

A base cadastral do Plano de Benefícios apresentou 7.614 participantes ativos, incluindo-se 
nesse número os participantes cujos planos foram cancelados, mas que não exerceram o direito 
aos Institutos Resgate, Portabilidade ou Benefício Proporcional Diferido. 

 
 
 

RELATÓRIO PREVIDENCIAL 

Descrição 
Quantidade 

Jan a Dez/2010 

Participantes 2010 6.118 

Adesões em 2011 1.802 

Resgates (300) 

Concessão de Benefícios (4) 

Portabilidade (2) 

Participantes 2011 7.614 

 
 
 
 
EVOLUÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO  
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PARTICIPANTES ASSISTIDOS 
 
           Em 2011 foram concedidos 04 benefícios de Aposentadoria Programada. 
 
           No final do exercício, a Entidade contava com 09 Aposentadorias Programadas, 01 
Aposentadoria por Invalidez e 20 benefícios de pensão por Morte, somando 30 benefícios 
previdenciários. 
 
 
PARECER ATUARIAL 
   

1. Objetivo 

 

Este item tem como objetivo atender à Resolução MPS n° 23, de 06 de dezembro de 2006 

que, em seu artigo 3°, inciso IV, estabelece a disponibilização do parecer atuarial do Plano de 

Benefícios aos participantes e assistidos. 

Em consonância à Instrução nº 09, de 14 de dezembro de 2010, este parecer atuarial foi 

elaborado considerando todos os fatores relevantes para apuração dos resultados da Avaliação 

Atuarial. 

A presente Avaliação Atuarial teve como finalidade apurar o resultado financeiro-atuarial e 

dimensionar as Provisões Matemáticas e o Patrimônio para Cobertura do Plano de Benefícios 

Previdenciários do Advogado - PBPA, administrado pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do 

Paraná - OABPrev-PR em 31/12/2011, bem como, avaliar a rentabilidade dos recursos 

garantidores das provisões matemáticas, os resultados do Programa Administrativo da Entidade e 

apresentar as hipóteses adotadas na presente avaliação e que passarão a viger a partir do 

exercício de 2012. 

1. Base Cadastral 

As informações referentes aos participantes ativos, assistidos e pensionistas para a Avaliação 

Atuarial, nos foram enviadas em arquivo eletrônico, com data-base em 31/12/2011 em formato 

“xls”. 

Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados necessários, 

sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial referente ao exercício 

financeiro de 2011. Foram também utilizadas para a presente avaliação as informações contábeis 

fornecidas pela OABPrev-PR em 07 de março de 2012. 
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Analisando as informações encaminhadas se verificou uma elevação de 20,65% no número de 

participantes ativos em relação ao ano anterior. 

 No que tange os aposentados, houve um aumento no número de aposentadorias, passando 

de 06 em 2010 para 10 benefícios concedidos em 2011. 

Quanto aos pensionistas observou-se a manutenção no número de concessões, mantendo-se 

em 20 benefícios no ano de 2011.  

2. Hipóteses atuariais 

Seguem abaixo as hipóteses adotadas para a Avaliação Atuarial de 2011 que vigoram desde o 

início do ano de 2012, e que serão apresentadas nas Demonstrações Atuariais – DA. 

a) Taxa de Juros: 5,00% a.a.; 

b) Tábua de Mortalidade Geral: AT – 2000; e, 

c) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT – 2000. 

Salientamos que a deliberação pela adoção da tábua de mortalidade AT-2000 nos foi 

informada por meio do envio da Ata de Reunião do Conselho Deliberativo ocorrida no dia 

17/02/2011, para viger a partir do exercício de 2012. 

Por se tratar de um Plano estruturado na Modalidade de Contribuição Definida (CD), vale 

ressaltar que as hipóteses atuariais não são utilizadas para apuração das obrigações do plano de 

benefícios junto a seus Participantes, mas sim para o cálculo das rendas mensais, por equivalência 

atuarial. 

3. Resultados atuariais 

O plano PBPA, administrado pela OABPrev-PR, apresentou, em 31/12/2011, resultado de 

equilíbrio técnico.  Apurou-se uma Provisão Matemática de R$ 62.099.641,87, sendo R$ 

3.976.468,05 referente à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 58.123.173,82 

referente à Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. 

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida - CD, tanto na fase de 

capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus 

participantes está limitada ao saldo de conta individual, conforme formulação constante em Nota 

Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal equilíbrio técnico. 
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Desta forma, atestamos que as informações constantes deste Relatório foram avaliadas por 

nossa Consultoria Atuarial e refletem as bases cadastrais, bem como as informações contábeis 

fornecidas pela OABPrev-PR referente à data base 31/12/2011. 

A rentabilidade auferida pelos recursos do plano em 2011, considerando a cota vigente em 

31/12/2010 e 31/12/2011, foi de 8,39%.  No mesmo período o Índice de Referência – INPC + 

5,00% a.a. – acumulou 11,38%. 

Por fim, quanto ao Programa Administrativo, verificou-se sua sustentabilidade. Observou-se 

no exercício de 2011 uma elevação de 39,69% do fundo administrativo em relação ano de 2010, 

apresentando em 31/12/2011 um montante de R$ 412.514,23, enquanto que em 31/12/2010 era 

equivalente a R$ 295.312,11.  

Considerando o exposto no presente parecer se conclui que o Plano de Benefícios 

Previdenciários do Advogado - PBPA encontra-se em equilíbrio atuarial e financeiro, devendo 

observar as indicações e os resultados apurados pela Avaliação Atuarial. 

 

Florianópolis, 09 de março de 2012. 

 

Rafael Porto de Almeida 
Atuário MIBA n° 1.738 

Data A Consultoria S/S Ltda. 

 Guilherme Walter  
Atuário MIBA n° 2.091 

Data A Consultoria S/S Ltda. 
 
 
 
 
 
 

 

 Karen Tressino 
Atuária MIBA n° 1.123 

Data A Consultoria S/S Ltda. 
 
 
 
 
 
 



Relatório Anual 2011 11 

 
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL 
 

Entidade: Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da 
Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná - OABPrev-PR 

Nome do Plano: Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA 

Data Base da Avaliação: 31/12/2011 

Data do Cálculo: 31/12/2011 

CONTA DESCRIÇÃO VALOR 

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social  62.099.641,87 

 2.3.1.0.00.00.00     Patrimônio de Cobertura do Plano  62.099.641,87 

  2.3.1.1.00.00.00         Provisões Matemáticas  62.099.641,87 

    
2.3.1.1.01.00.00 

             Benefícios Concedidos        3.976.468,05 

      
2.3.1.1.01.01.00 

                 Contribuição Definida        3.976.468,05 

        
2.3.1.1.01.01.01 

                      Saldo de Contas dos Assistidos       3.976.468,05 

    
2.3.1.1.02.00.00 

              Benefícios a Conceder* 58.123.173,82 

      
2.3.1.1.02.01.00 

                 Contribuição Definida     58.123.173,82 

        
2.3.1.1.02.01.01 

                       Saldo de Contas – Parcela 
Patrocinador(es)/Instituidor(es) 

- 

        
2.3.1.1.02.01.02 

                        Saldo de Contas – Parcela Participantes**     58.123.173,82 

*  Considera os participantes cancelados aguardando resgate, sendo 798 participantes e um saldo de contas total de R$ 1.150.937,46. 

** A subconta Saldo de Contas – Parcela Participantes é composta por R$ 58.069.554,33 referentes às contribuições vertidas 

pelos participantes e por R$ 53.619,49 das contribuições vertidas pelos empregadores. 
 
 

ESTATÍSTICA POPULACIONAL E GRÁFICOS GERENCIAIS 

1. Participantes ativos 

Gráfico 1 - Distribuição de participantes por sexo 

58%

42%

Masculino Feminino
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O conjunto dos participantes do plano é composto por 58% de integrantes do sexo masculino 

e 42% do sexo feminino. Segundo o IBGE, a expectativa de vida ao nascer das mulheres brasileiras 

é de 77,3 anos e dos homens de 69,7 anos. Já com base na Tábua AT-2000 a expectativa de vida 

estimada ao nascer é de aproximadamente 80 anos e aos 35 anos (idade média dos participantes 

ativos) é de 46 anos. 

Gráfico 2 - Distribuição de participantes por faixa etária 
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Conforme se verifica no Gráfico 2, grande parte dos participantes ativos do plano se concentra 

na faixa etária de 26 a 35 anos. Se considerarmos que os participantes esperam se aposentar em 

média aos 65 anos, então tem-se que esses participantes permanecerão no plano por mais 30 

anos, pelo menos. 

Tendo em vista a média de tempo para que os participantes se aposentem, é interessante que 

a Entidade tenha como diferencial uma rentabilidade que seja acima dos índices de referência do 

plano que ora administra. Com isto, os saldos de seus participantes evoluirão além do esperado, 

trazendo, por conseguinte, um grau maior de satisfação na relação entre participante e entidade. 
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Gráfico 3 - Distribuição de participantes por faixa de contribuição 
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De acordo com o Gráfico 3, percebe-se que a grande parte dos participantes ativos 

contribuem para o plano de benefícios com valores de até R$ 100,00 por mês. Com base nestas 

informações, caso a Entidade julgue prudente, esta poderá elaborar campanhas voltadas não tão 

somente à adesão de novos participantes, mas também para o incentivo a que os atuais 

aumentem o nível de suas contribuições para o plano. Um resultado efetivo de uma ação como 

esta culmina com uma evolução mais rápida do patrimônio, propiciando maior sustentabilidade 

administrativa para a Entidade e melhores perspectivas de rentabilidade. 

Gráfico 4 – Composição das contribuições 

68%

22%

10%

Contribuição Básica Contribuição - Pensão por Morte Contribuição - Invalidez

 

O Gráfico 4 demonstra à Entidade a distribuição das contribuições efetuadas pelos 

participantes ativos, considerando as contribuições básica e de risco (invalidez e morte). Com base 

em tais dados, pode-se ter uma melhor visualização de qual o destino dos recursos aportados 

pelos participantes. 
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No plano, mais da metade – 68% - das contribuições vertidas mensalmente compõem o saldo 

de contas dos participantes. A outra parte é despendida para a aquisição dos seguros contra a 

morte e invalidez ofertados pela seguradora parceira da Entidade. 

Gráfico 5 – Número de participantes por modalidade das contribuições de risco 
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Por meio do Gráfico 5, vislumbra-se o número de participantes por tipo de contribuição de 

risco. Assim, percebe-se que 68,74% (4.682) dos participantes do plano contribuem para os riscos 

de pensão e invalidez. 13,87% (945) contribuem somente para invalidez e 1,42% (97) contribuem 

apenas para pensão. Além disso, observa-se que 15,96% (1.087) do total de participantes não 

contribuem para nenhum tipo de benefício de risco. 

Gráfico 6 – Contribuição média: normal, pensão e invalidez  
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Acima, vislumbra-se o valor médio das contribuições que são vertidas pelos participantes ao 

plano e que compõem seus respectivos saldos individuais, bem como aquelas destinadas ao 

complemento dos benefícios de Risco (morte e invalidez). 

Gráfico 7 – Proporção de participantes que contribuem para risco 
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Através do Gráfico 7 percebe-se que 16% (1.087) dos participantes do plano não contribuem 

para os benefícios de risco e 84% (5.724) contribuem, tendo esses uma cobertura adicional em 

caso de morte ou invalidez. 

Gráfico 8 - Distribuição do número de participantes por tempo de espera  
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O Gráfico 8 demonstra o número de participantes que integram cada faixa de tempo de 

espera para a aposentadoria. Assim, verifica-se que a maioria dos participantes do plano está 

distante da idade de aposentadoria, acima de 30 anos. Essa observação pode ser considerada para 

uma melhor alocação estratégica dos recursos garantidores do plano de benefícios.  

Gráfico 9 - Provisão matemática constituída por tempo de espera  

até 10 anos 10 a 20 anos 20 a 30 anos 30 a 40 anos mais de 40 anos

 

Com base no Gráfico 9, pode-se extrair também importantes informações para o 

estabelecimento das estratégias de investimentos da Entidade. Verifica-se que os participantes 

que estão na faixa de 10 a 20 anos para concessão de benefício concentram a maior parte da 

reserva matemática de benefícios a conceder – RMBaC do plano. 

2. Assistidos 

Gráfico 10 - Distribuição de assistidos por sexo 
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Gráfico 11 - Distribuição de assistidos por faixa etária 
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Através da análise do Gráfico 11 percebe-se que a massa de aposentados do plano está mais 

concentrada nas idades acima de 61 anos. Conforme a Tábua AT-2000, a expectativa de vida aos 

60 anos é de 23,63 anos. 

Gráfico 12 - Distribuição de assistidos por opção de recebimento do benefício  
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O Gráfico 12 demonstra que a maior parte dos participantes assistidos optaram pelo 

recebimento de suas rendas por prazo indeterminado pela expectativa de vida. A tábua de 
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sobrevivência adotada para fins de estimativa dessa estatística é definida anualmente e 

apresentada em demonstrativo atuarial. 

Dado que a maioria dos participantes está optando por essa forma de benefício, é importante 

reforçar a educação previdenciária dos mesmos para que compreendam a importância da Tábua 

de Sobrevivência para o plano previdenciário.  

Da mesma forma, é imprescindível o conhecimento do plano de benefícios principalmente por 

parte dos assistidos. Nesta fase, o valor do benefício que percebem é suscetível a variações da 

rentabilidade ou ainda da expectativa de vida, quando do recálculo anual. A compreensão por 

parte da massa ativa, e também assistida, quanto ao funcionamento do plano é uma forma muito 

eficaz para a minimização de ações judiciais contra a Entidade. 

Gráfico 13 - Distribuição de assistidos por faixa de benefício 
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3. Pensionistas 

Gráfico 14 - Distribuição de pensionistas por sexo 
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Gráfico 15 - Distribuição de pensionistas por faixa etária 
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O Gráfico 15 apresenta que grande parte da população de pensionistas encontra-se na faixa 

etária de até 40 anos. 

Gráfico 16 - Distribuição dos pensionistas por opção de recebimento do benefício 
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Observa-se através do Gráfico 16 que 90% dos pensionistas recebem seus benefícios por 

prazo indeterminado e 10% recebem por prazo determinado. Da mesma forma que para os 

participantes em gozo de benefício de aposentadoria, tais estatísticas nos demonstram a 

importância de uma educação previdenciária dos pensionistas para uma compreensão quanto à 

influência da tábua de sobrevivência para o plano de benefícios. 
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Gráfico 17 - Distribuição de assistidos por faixa de benefício 
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ESTATÍSTICA DE INGRESSO AO PLANO 
 

1. Participantes que ingressaram no plano 

Constatou-se que 1.802 participantes ingressaram no plano no decorrer do exercício de 

2011. Abaixo, são apresentadas algumas características desta população de forma a observar 

o nível de contribuição da nova massa e a distribuição da contribuição vertida ao plano, bem 

como a faixa etária dos novos participantes.  

Gráfico 1 - Distribuição de participantes que ingressaram por sexo 
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Gráfico 2 - Distribuição de participantes que ingressaram no plano por faixa etária 
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Conforme se verifica no Gráfico 2, grande parte dos participantes que ingressaram no 

plano PBPA se concentra na faixa etária de 26 a 35 anos. Se considerarmos que os 

participantes se aposentam em média aos 65 anos, então tem-se que essa população de 

participantes que ingressaram permanecerão no plano por mais 30 anos, pelo menos, em 

média.  

 

Gráfico 3 - Distribuição de participantes que ingressaram no plano por faixa de contribuição 
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De acordo com o Gráfico 3, percebe-se que a grande parte dos participantes que ingressaram 

no plano optaram por contribuir com valores que variavam entre R$ 51,00 e R$ 100,00 por mês. 

Com base neste gráfico a Entidade poderá observar qual a contribuição vertida pelos novos 

participantes e desenvolver campanhas voltadas a conscientização de uma cultura previdenciária 

de longo prazo, apresentando simulações de benefícios considerando diversos cenários de 

contribuições.  

Gráfico 4 – Composição das contribuições dos participantes que ingressaram no plano em 2011 
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O Gráfico 4 demonstra à Entidade a distribuição das contribuições efetuadas pelos 

participantes que ingressaram no plano no exercício de 2011, considerando as contribuições 

básica e de risco (invalidez e morte). Assim, é possível visualizar o destino dos recursos aportados 

pelos referidos participantes, sendo que mais da metade – 73% - das contribuições vertidas 

mensalmente ao plano compõem o saldo de contas dos mesmos. A outra parte é despendida para 

a aquisição dos seguros contra a morte e invalidez ofertados pela seguradora parceira da 

Entidade. 

2. Participantes desligados do plano 

Constatou-se que 312 participantes se desligaram do plano PBPA no decorrer do exercício de 

2011. Com o fito de auxiliar a Entidade em identificar o perfil dos participantes que solicitam o 

cancelamento do plano, apresentamos abaixo algumas características desta população, tais como, 

faixa etária, faixa de contribuição, tempo de plano, dentre outras. 
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Gráfico 1 - Distribuição de participantes desligados por sexo 
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Gráfico 2 - Distribuição de participantes desligados por faixa etária 
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Conforme se verifica no Gráfico 2, grande parte dos participantes que se desligaram do plano 

se concentra na faixa etária de 26 a 35 anos. Se considerarmos que os participantes se aposentam 

em média aos 65 anos, então tem-se que essa população de participantes desligados ainda 

acumulariam seus recursos por mais 30 anos, pelo menos, em média.  
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Com base na supracitada informação e naquelas apresentadas nos gráficos 3 e 5 abaixo, a 

Entidade poderá desenvolver análises para observar as vantagens em desenvolver campanhas 

para a permanência dos participantes no plano, observadas as condições dispostas no 

Regulamento. 

Gráfico 3 - Distribuição de participantes desligados por faixa de contribuição 
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INFORMAÇÕES GERAIS DOS PARTICIPANTES ATIVOS 
 
 

Item 2009 2010 2011 

Nº de Participantes* 4.336 5.383 6.811 

Idade Média (anos) 35,67 35,51 35,13 

Tempo Médio de Filiação 
ao Plano (anos) 

1,59 2,06 2,38 

Contribuição Média R$ 140,72 R$ 149,67 R$ 160,51 

Saldo Individual Médio R$ 6.870,28 R$ 7.692,87 R$ 8.364,74 

(*) Valores não contemplam participantes cancelados, os quais não exerceram os 
Institutos de Resgate ou Portabilidade. 

Diante da tabela acima, percebe-se que a Entidade teve um aumento no número de 

participantes em 2011 na ordem de 26,53%, quando comparado com o exercício de 2010. 

Isso demonstra a efetividade nos programas de adesão de novos participantes, uma vez 

que se depreende que aderiram ao plano uma média 103 participantes por mês, entre 12/2009 e 
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12/2011, já considerando aqueles que se desligaram entre estas datas, conforme melhor 

elucidado no gráfico abaixo: 

Gráfico 1 – Evolução do número de participantes ativos 
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INFORMAÇÕES GERAIS ASSISTIDOS 

 

Item 2009 2010 2011 

Nº de Assistidos 3 9 10 

Idade Média (anos) 68 64 63,40 

Tempo Médio de 
Filiação ao Plano (anos) 

2,40 3,33 4,33 

Benefício Médio R$ 727,06 R$ 818,31          R$ 1.213,89 

Saldo Individual Médio R$ 107.792,37 R$ 130.476,30 R$ 186.850,11 

Através da análise da tabela percebe-se que houve uma concessão de benefício no ano de 2011. 

Do total de aposentados do Plano PBPA, 9 percebem benefício de aposentadoria 

programada e 1 percebe benefício por invalidez. 

Percebe-se também pela tabela acima que a idade média dos aposentados é de 

aproximadamente 63 anos. Através da tábua AT-2000, verifica-se que a expectativa de vida aos 63 
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anos é de aproximadamente 21 anos, ou seja, espera-se que uma pessoa com essa idade 

sobreviva até 84 anos, aproximadamente. 

 
 
INFORMAÇÕES GERAIS PENSIONISTAS 

 

Item 2009 2010 2011 

Nº de Pensionistas 18 20 20 

Idade Média (anos) 32,33 35,50 36,50 

Idade Média (anos) 32,33 35,50 36,50 

Benefício Médio R$ 567,28 R$ 626,18 R$ 654,08 

Saldo Individual 
Médio 

R$ 95.662,33 R$ 105.442,28 R$ 105.398,35 

            A tabela acima demonstra que o número de benefícios de pensão por morte em 2011 se 

manteve em relação ao ano de 2010. Está sendo observado um aumento no valor dos benefícios 

médios dos pensionistas, e, no presente caso, uma pequena redução do saldo individual médio. 

 

PLANO DE BENEFÍCIOS – PROVISÕES MATEMÁTICAS 
 

6%

94%

PMBC PMBaC
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O Gráfico 2 aponta que as reservas matemáticas de benefícios a conceder acumulam a 

grande maioria dos recursos dos participantes do plano. Assim, essas informações podem servir 

para embasamento da Entidade na tomada de decisão quanto aos tipos de investimentos para 

alocação desses recursos. 

Do total das provisões matemáticas de benefícios a conceder, R$ 58.295,24 

correspondem a portabilidades oriundas de outras Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar e R$ 4.045.335,86 correspondem à portabilidade proveniente de Entidades 

Abertas. Salientamos que os referidos valores de portabilidade já estão devidamente 

rentabilizados pela variação da cota do plano. 

 

PROVISÕES MATEMÁTICAS 

Em atenção ao Plano de Contas estabelecido para as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, através da Resolução CGPC nº 28, de 26/01/2009, esta Consultoria elaborou um 

quadro que contém as contas correspondentes às provisões e fundos do plano de benefícios em 

análise, calculadas através da base cadastral, o qual consta do ANEXO II do presente documento. 

Segue abaixo a estrutura contábil resumida das Provisões Matemáticas do plano de 

benefícios PBPA em 31/12/2009 e 31/12/2010, para fins de comparação, e 31/12/2011, data base 

da presente Avaliação Atuarial: 

Tabela 4 – Provisões matemáticas 

EXERCÍCIO FINANCEIRO  2009 2010 2011 

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO 
PLANO 

 32.813.874,61 45.316.155,52  62.099.641,87 

PROVISÕES MATEMÁTICAS  32.813.874,61  45.316.155,52 62.099.641,87 

     Benefícios Concedidos   2.045.299,05     2.891.703,32     3.976.468,05 

     Benefícios a Conceder(*)   30.768.575,56   42.424.452,20   58.123.173,82 

*  Considera os participantes cancelados aguardando resgate, sendo 798 participantes e um 
saldo de contas total de R$ 1.150.937,46. 
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Gráfico 3 – Evolução do patrimônio para cobertura do plano 
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Por meio do Gráfico 3 se pode observar a evolução do Patrimônio para Cobertura do plano 

PBPA desde o ano de 2006 até 2011. Depreende-se que está havendo um crescimento constante 

no valor nominal de um ano para outro, no período analisado. Ou seja, o crescimento patrimonial 

da OABPrev-PR de um ano foi, até então, sempre superior ao do ano anterior. 

 

REGIME DE FINANCIAMENTO E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

Adota-se para as Avaliações Atuariais do Plano de Benefícios Previdenciários do 

Advogado - PBPA o regime financeiro de Capitalização e o Método de Capitalização Financeira 

Individual, sob o qual serão constituídas as Reservas Matemáticas individualmente para os 

Participantes, sendo as mesmas equivalentes, a qualquer momento, ao saldo da Conta Individual 

do Participante, acumulado até o momento da avaliação. 

Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de contribuição definida – CD, os 

benefícios de prestação continuada têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta 

mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o 

resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. 

Assim, não há garantia mínima de rentabilidade nas fases de capitalização e percepção dos 

benefícios, sendo adotada uma taxa de juros como premissa para, juntamente a um indexador, 

determinar um índice de referência atuarial teórico como ferramenta para mensurar a 

rentabilidade dos recursos garantidores. 
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RENTABILIDADE 
 

          Analisando apenas o ano de 2011, observa-se que os recursos do plano alcançaram uma 

rentabilidade de 8,39%, enquanto a variação do índice de referência – INPC + 5,00% a.a. – no ano 

de 2011 foi de 11,38%. 

          O ano de 2011 foi, sem dúvida, um ano desafiador. Vivemos um primeiro semestre onde as 
incertezas no cenário externo pareciam começar a se dissipar até que a crise na zona do euro se 
agravou fortemente no segundo semestre, provocando assim fortes oscilações nos preços da 
maior parte dos ativos.  

 
          O Fundo OAB–Pr teve um resultado aquém de seu benchmark, porém muito explicado pela 
parcela alocada em renda variável. O Ibovespa caiu mais de 18% no ano, prejudicando os 
investimentos em ações. No entanto, a nossa parcela em fundos de dividendos e fundos de valor 
tiveram performance muito melhor do que o rendimento do Ibovespa. Já a parcela alocada em 
renda fixa teve um resultado muito expressivo no ano. Alguns fundos se beneficiaram do 
fechamento das taxas de juros reais e nominais que caíram aproximadamente 200 bps. 

 
          Aproveitamos a queda do Ibovespa para aumentar a alocação em renda variável de 
aproximadamente 10% para 12% do PL, pois acreditamos que as empresas, de forma geral, 
parecem financeiramente em boa forma e com a dedicação do governo brasileiro em querer evitar 
uma queda da atividade econômica aliada a juros mais baixos, podem estimular a demanda para 
este ativo, especialmente as empresas ligadas ao setor doméstico. Acreditamos que os fundos que 
estamos investindo que buscam empresas com alto potencial de retorno, descorrelacionado dos 
principais índices acionários parece ser a melhor escolha para o atual cenário 

            Por fim, sugere-se que as simulações desenvolvidas para se projetar os benefícios futuros 

dos participantes, em função de suas contribuições, não considere taxa de juros real acima do 

patamar de 8,00% a.a., sendo importante também a demonstração de diferentes cenários aos 

mesmos, de forma que estes tenham a ciência que seus benefícios futuros dependem, em grande 

parte, da rentabilidade auferida pelos recursos do plano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 
 

Foi realizado também um estudo com o objetivo de verificar a sustentabilidade do 

programa administrativo da Entidade com relação ao Plano de Benefícios PBPA. Para isso foi 

RENTABILIDADE 

INDÍCES COMPARATIVOS 
PERÍODO 

          12M            24M           36M 

CDI          11,60          22,48         34,57   

INPC+5%          11,38          24,51         36,10 

POUPANÇA            7,50          14,92         23,03 

IBOVESPA         (18,11)       (17,25)        51,14 

OABPrev-PR            8,39          17,89         38,55     
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utilizado o fluxo contábil de despesas e receitas 2012, bem como da receita oriunda da 

rentabilidade do Fundo Administrativo e pelo pró-labore advindo dos benefícios de risco cobertos 

pela seguradora contratada. 

Observando o último exercício, a receita média foi superior à despesa média em R$ 

9.766,84. Verificou-se também que houve um aumento de 39,69% sobre o montante do Fundo 

Administrativo no último ano.  

Tal Fundo, em 31/12/2011, monta em R$ 412.514,23, enquanto que em 31/12/2010 era 

equivalente a R$ 295.312,11. Observa-se, portanto, que o mesmo se encontra atualmente em um 

patamar de plena sustentabilidade. 

Elaboramos, por fim, o gráfico abaixo demonstrando a evolução do saldo do Fundo 

Administrativo desde a data de 01/01/2008, de modo a tornar mais elucidativa a visualização de 

como tal fundo se comportou ao longo do tempo: 

 

EVOLUÇÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO 
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 
 
 
O Patrimônio da OABPrev-PR aumentou 36,67% em 2011 em comparação ao ano de 2010, 

atingindo o valor de R$ 65.531 milhões, sendo R$ 14.217 milhões de contribuições, aportes e 
portabilidades  e R$ 4 .400 milhões de rentabilidade.  
 
 

 
 
 

 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
 
 

A Política de Investimentos tem por finalidade definir as alocações dos recursos financeiros 
do PBPA, com base nos cenários da economia, visando maximizar os resultados dos investimentos 
e de acordo com a Resolução CMN nº 3.792/09 que disciplina e estabelece os limites de 
investimentos para os fundos de pensão. 

Na reunião de dezembro, o Conselho Deliberativo aprovou a revisão da Política de 
Investimentos da Entidade para o exercício de 2012, conforme demonstrativo a seguir: 

 
 

PERIODO DE REFERÊNCIA 

2010 A 2012 

COMPOSIÇÃO E LIMITES DOS SEGMENTOS 
MIN 
(%) 

MAX 
(%) 

SEGMENTO DE RENDA FIXA 60 100 

       Cotas de Fundos de Investimentos abertos enquadrados na Res. CMN 3792/09 60 100 

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 0 30 

        Cotas de Fundos de Investimentos abertos enquadrados na Res. CMN 3792/09 0 30 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS     

        Fundos de Investimentos Multimercados enquadrados na Res. CVM 409   0 10 
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 
 

   
     Plano de Benefícios: 2006005065 – PBPA – Mês 12/2011 

 

Consolidação Contábil Valor em $1000 

Total Demonstrativo de Investimentos 63.456 

Carteira Própria – Depósitos 352 

Demonstrativo de Investimentos – Fundos (1º Nível ) – Total 63.034 

Renda Fixa – 88,04% 55.496 

Renda Variável – 11,96% 7.538 

Os recursos garantidores estão aplicados no Fundo Exclusivo SULAMERICA  

OABPREV FIC - CNPJ 08.648.690/0001-00. 

 

 

CUSTOS DE GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 
 
 

CUSTOS DE ADM. FIC OAB ACUM. 2011 

Taxa de Administração R$ 51.741,72  

Taxa de Custódia R$ 9.512,41  

Taxa CVM R$ 7.680,00  

Taxa ANBID R$ 1.920,00  

Cetip R$ 11.084,33  

Demais Custos R$ 472,00  

Total Acumulado Ano R$ 82.410,46  

 
 
 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2011 

Itens Previsto Realizado 

Quadro Social 7.647 7.614 

Receita Contribuição 9.980.606,00 10.131.126,00 

Receita Aporte 600.000,00 1.928.699,00 

Receita Portabilidade 540.000,00 1.600.602,00 

Receita Administrativa 308.418,00 406.560,00 

Receita Pró-labore 509.659,00 465.711,00 

Receita Operacional Acumulada 818.077,00 872.271,00 

Despesas Administrativas 767.383,00 786.428,00 

Fundo Administrativo 329.234,00 412.013,00 

Fundo Previdenciário 61.316.651,00 63.034.262,00 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 

I – BALANÇO PATRIMONIAL 
     R$ mil 

ATIVO Exercício 
Atual 

Exercício 
Anterior 

PASSIVO Exercício 
Atual 

Exercício 
Anterior 

DISPONÍVEL 342 458 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.019 872 
REALIZÁVEL 63.142 46.010 Gestão Previdencial 944 814 

Gestão Previdencial 102 121 Gestão Administrativa 76 58 
Gestão Administrativa 5 2    
Investimentos 63.034 45.887 PATRIMÔNIO SOCIAL 62.512 45.611 

Fundos de Investimento 63.034 45.887 Patrimônio de Cobertura do Plano 62.100 45.316 
   Provisões Matemáticas 62.100 45.316 
PERMANENTE 47 15 Benefícios Concedidos 3.976 2.892 
Imobilizado  47 15 Benefícios a Conceder 58.123 42.424 
      
   Fundos 413 295 
   Fundos Administrativos 413 295 

TOTAL DO ATIVO 63.532 46.483 TOTAL DO PASSIVO 63.532 46.483 

 
 
 

 
II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL- DMPS 

(Consolidado) 
    R$ mil 

 DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Variação % 

 A) Patrimônio Social - início do exercício 45.611 33.039 38,05 

 1. Adições 19.114 14.563 31,25 
(+) Contribuições Previdenciais 13.811 10.510 31,41 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 4.400 3.334 31,97 
(+) Receitas Administrativas 872 693 25,89 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa 31 27 14,53 

 2. Destinações -2.213 -1.991 11,18 
(-) Benefícios -1.427 -1.341 6,41 
(-) Despesas Administrativas -786 -647 21,38 
(-) Resultado Negativo dos Investimentos – Gestão Administrativa - -2 -100,00 

 3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 16.901 12.573 34,42 
(+/-) Provisões Matemáticas 16.783 12.502 34,24 
(+/-) Fundos Administrativos 117 71 66,30 

 B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3) 62.512 45.611 37,05 

 
 
 
 

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LIQUIDOS - DMAL - POR PLANO 
DE BENEFÍCIOS (2006005065-PBPA) 

    R$ mil 

 DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Variação % 

 A) Ativo Líquido - início do exercício 45.316 32.814 38,10 

 1. Adições 18.617 14.158 31,49 
(+) Contribuições  14.217 10.824 31,34 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 4.400 3.334 31,97 

 2. Destinações -1.834 -1.656 10,73 
(-) Benefícios -1.427 -1.341 6,41 
(-) Custeio Administrativo -407 -315 29,10 

 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 16.783 12.502 34,24 
(+/-) Provisões Matemáticas 16.783 12.502 34,24 

 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 62.100 45.316 37,04 

 C) Fundos não Previdenciais 413 295 39,69 

(+/-) Fundos Administrativos 413 295 39,69 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 
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IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
(2006005065-PBPA) 

   R$ mil 

DESCRIÇÃO Exercício atual Exercício Anterior Variação % 

 1. Ativos  63.456 46.426 36,68 

 Disponível 342 452 -24,49 
 Recebível  515 416 23,84 
 Investimento 62.599 45.557 37,41 

 Fundos de Investimento 62.599 45.557 37,41 
 2. Obrigações 944 814 15,89 
 Operacional 944 814 15,89 
3.Fundos não Previdenciais 413 295 39,69 
Fundos Administrativos 413 295 39,69 

5. Ativo Líquido (1-2-3) 62.100 45.316 37,04 

 Provisões Matemáticas 62.100 45.316 37,04 

 

 
 
 
 

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) 
 

    R$ mil 

 DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Variação % 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 295 225 31,35 

1. Custeio da Gestão Administrativa 903 718 25,79 
1.1. Receitas 903 718 25,79 

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 407 315 29,10 
Resultado Positivo dos Investimentos 31 25 22,95 
Outras Receitas 466 378 23,22 

2. Despesas Administrativas -786 -648 21,38 
2.1. Administração Previdencial -786 -648 21,38 

Pessoal e Encargos -389 -294 32,51 
Treinamentos/congressos e seminários -4 -9 -52,90 
Viagens e estadias -16 -15 1,58 
Serviços de terceiros -244 -191 27,68 
Despesas gerais -126 -134 -5,98 
Depreciações e Amortizações -7 -4 74,14 

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 117 70 66,30 

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 117 70 66,30 

B)  Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 413 295 39,69  

 
 
 
 
 
 

VII - DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS 
(2006005065-PBPA) 

   R$ mil 

DESCRIÇÃO Exercício atual Exercício Anterior Variação % 

Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 62.100 45.316 37,04 

1. Provisões Matemáticas 62.100 45.316 37,04 

1.1. Benefícios Concedidos 
3.976 2.892 37,51 

Contribuição Definida 
3.976 2.892 37,51 

1.2. Benefício a Conceder 
58.123 42.424 37,00 

Contribuição Definida 
58.123 42.424 37,00 

Saldo de contas - parcela participantes 
58.123 42.424 37,00 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 
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PARECERES 
 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Aos Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores Fundo de Pensão 
Multipatrocinado da Ordem dos Advogados no Brasil Seção do Paraná e da Caixa de Assistência 
dos Advogados do Paraná – OABPrev-PR Curitiba – PR. 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados no Brasil Seção do Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná –
OABPrev-PR, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as 
respectivas demonstrações das mutações do patrimônio social, mutação dos ativos líquidos por 
plano de benefícios, do ativo líquido por plano de benefícios, do plano de gestão administrativa 
(consolidada) e, das obrigações atuariais por plano de benefícios, para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 
entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro.  
 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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OPINIÃO 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro 
de 2011, as mutações do seu patrimônio social, as mutações dos seus ativos líquidos por plano de 
benefícios, seu ativo líquido por plano de benefícios, seu plano de gestão administrativa e, as 
obrigações atuariais por plano de benefícios para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
PREVIC. 
 
OUTROS ASSUNTOS 
 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, 
apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores 
independentes, que emitiram relatório datado de 25 de fevereiro de 2011 não contendo ressalva. 
 
Curitiba, 27 de fevereiro de 2012 
 
BDO RCS Auditores Independentes 
CRC 2SP 013846/O-1 “S”PR 
Paulo Sérgio Tufani 
CRC 1SP 124504/O-9 “S” PR 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
Os membros do Conselho Fiscal da OABPrev-PR, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, 
depois de terem examinado os documentos, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício de 2011 e de acordo com o Relatório e Parecer da BDO RCS Auditores 
Independentes, são de opinião que tais documentos merecem aprovação. 
 
Curitiba-Pr, 27 de março de 2012 
 
 
 

JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
Presidente 

 
 
 
 

JOANILDA BRAGA DE SOUZA                           RAFAEL LAYNES BASSIL 
                                          Membro                                                                  Membro 
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 2011 
 
 
 

Os membros do Conselho Deliberativo da OABPrev-PR, no cumprimento de suas atribuições 
estatutárias, depois de terem examinado o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis, a 
Demonstração Atuarial – DA e o Parecer Atuarial elaborado pela DATA A, o Relatório e o Parecer 
da BDO – RCA Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, bem como as demais 
demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2011, aprovam as contas da OABPrev-PR do 
exercício de 2011, nos termos da Ata da reunião do Conselho Deliberativo do dia 30/03/2012. 
 
 

Curitiba-Pr, 30 de março de 2012. 
 
 

 
ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA 

Presidente 
 
 

 
                              JOCELAINE MORAES DE SOUZA                         NATANIEL RICCI 
                                                 Membro                                                      Membro 
 
 
 
                              EDUARDO VENTURA MEDEIROS               JOSÉ MAUEL JUSTO SILVA 
                                                 Membro                                                      Membro 
 
 
 
                                                            JAIDERSON RIVAROLA PEREIRA      
              
                                                                                 Membro    
         
                             
 
                                             DANIEL HAJJAR SAGBONI MONTANHA TEIXEIRA 
                                                                                  Membro 
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DIRETORIA, CONSELHOS E COLABORADORES 

 

 
DIRETORIA EXECUTIVA CONSELHO FISCAL 

  Diretor Presidente   Presidente 

    Maurício de Paula Soares Guimarães     José Ricardo Cavalcanti de Albuquerque 

  Diretor Financeiro   Titulares 

    Brasílio Vicente de Castro Neto     Joanilda Braga de Souza 

  Diretor Administrativo     Fabio Reiman 

    Wellington Silveira   Suplentes 

  Diretora Adjunta     Osni Carlos Fanini 

    Majoly Aline dos Anjos Hardy     Rafael Laynes Bassil 

  

CONSELHO DELIBERATIVO COLABORADORES 

  Presidente   Gerente Executivo 

    Aramis de Souza Silveira     Felipe José Vidigal dos Santos 

  Titulares   Assistentes Administrativos 

    Carlos Alberto de Sotti Lopes     Ana Waléria Sypniewski 

    Sidnei Aparecido Cardoso     Eunice Santos Anunciação 

    Caetano Branco Pimpão de Almeida     Fabio Nogueira 

    Eduardo Ventura Medeiros     Giselle Ferreira de Carvalho 

    Jose Manuel Justo Silva     Ira Maria Rey 

    Mauro Ribeiro Borges     José Luiz Aliberte 

    Jocelaine Moraes de Souza     Marcos Jansson 

  Suplentes  

    Melissa Folmann  

    Nataniel Ricci  

    Marco Aurélio Schlichta  

    Regis Marcelino Castamann  

    Iuri Ferrari Cocicov  

    José Devanir Frítola  

    Francisco Cunha Souza Filho  

 


