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I.BALAN 'O PATRIMONIAL. .
IATIVO 31/12/2017 31/12/2016 PASSIVO' 31/12/2017 31/12/20161
Disponível 291 1.064 Exigível Operacional 2.174 2.116

(Re_alizª."el
--.~~--".-~... "- -- --~.---~ __ ' _L91~- ~ __ 31L°.o}1_ ._'_241;592 _Qestão Previd_e_nci~I~___ .~ ___ ._ __ ._. 1.-!f7Q

Gestão Administrativa 8 3 Gestão Administrativa 204 201
Irnvestin1.entos - - . ,

_'_240.598]_.- 300.023 ~_'_' 24L5ª9 Patrimônío Social _'__ 298.20~'- - ----- -- '-~-~----'---- -~----- _. ------
Fundos de Investimento 300.023 241.589 Patrimônio de Cobertura do Plano 296.540 239.214

lii!1l1ªne,nte - 239.2@.56 58 Provisões Matemáticas .. ; ... - 296.540.._-- - ~ ..• -' .". --~--- -- .._- - '-- --".-
Imobilizado 56 58 Beneficios Concedidos 13.225 9.168r - ~ _mo

m~_..............•• -

_'. ?~Q.0~6J- h.___ '_. ___ ~ 'ª~rlefici()s_a_Çonc:eder ___ . _--c __ 283.~1.!:i.
Fundos 1.664 1.384

I • ...... -- . ,
1.3841I

'. Fundos Administrativos 1.664
TOTAL DO ATIVO

,
TOTAL DO PASSIVO300.378 242.714 300.378 242.714

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis f
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11- DEMONSTRA ÃO DA MUTA ÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DESCRI Ã031/12/2017 31/12/2016 varia ão % I
A) Patrimônio Social-Início do Exercicio 240.598 191.735 25,48%"--'- _. - ~ ~ -.- --_ .. ~ ----_ .•__ .,- - --- ._ .•-.- --_._'~-----'-----, ~---- '-, .. -' - ------ ~ ~.,

l _, 1. Adições ~. _ _ .... . _ 72.836 _ _. 62.30,9 16,89%J
(:!:L o Çontribuiçõ~~i~~cials, • " ., ,_._, _.._"!.?~_6~__ .. _ª7.944 13,23%
[(+L.__,_R~sultado Positi"o Lí~LJid_().d.oslnv~?tirnenJ.()~C3~stão Pre"idenciaL __ .~~_~7 .3~6 22:01:3_~_24,28°/~
(+) Receitas Administrativas 2.303 2.180 5,64%
[(!) • _8~sultadõ-E'ositivõ~Liquidõ dos lrivesiimentos-:..-G-e-st-ã-º-A-d-m'-inist~ativ'a---.-_' ~~-- -'--- 1i4'-::-~-:143_ 21,68%J

2. Destinações -15.230 -13.446 13,27%
í(-)~-...--=ê~ll~flC1oi...~_. . -- ---" ...~--- --'~----~-'--'~~_-_' .- .-- ---13.033-.-' ---ÚA52~-~13,81%J

(-) Despesas Administrativas -2.197 -1.995 10,13%r'_'~:~~"3.,Acrésciino/º-e~rés(;LIT1~o_rio'P-a_-tr-ini"ªl'llo..SociãT(1+2L-=':':_-'~= -=:~:':::::'37 ..606-':u-:-4B.8Gi-: __j 7,89%J
(+/-) Provisões Matemáticas 57.326 48.536 18,11%
[(~1-Y~..-.-ELJr1doS_AdrninisTrativos~~. - --~. _--- - -.-=-- ~----. --- .--- --o. --o 2ão~-.--._3.~L -14,37%J

B Patrimônio Social - Final do Exercício A+3 298.204 240.598 23,94%

f,
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111 - DEMONSTRA ÃO DA MUTA ÃO DO ATIVO LíQUIDO POR PLANO DE BENEFíCIOS
I . DESCRI ÃO 31/12/2017 31/12/2016 varia ão %;

A) Ativo Líquido -Inicio do Exercicio 239.214 190.678 25,45%
[-,~-,-_,'.1~:AdiçÕ~s~ ~~~~:-=....~"'0 ~-'_ • ~-'- ~--_~.-_-,.-", _-._- __ •• , =--= 70.490 _..60.100 o_._1.7:,29%J
(+) Contribuições 43.094 38.058 13,23%
[(~).~~=-~Besultad'º Positivo Líquido dõs.lnvestimentos-.-.G-._~e.-st-ã--o-P-r-ev-jder1.~a-I..-_-_-.-. -~='-27:396. 22.043_ :....24,28%]

2. Destinações -13.164 -11.565 13,83%
[(;)='-==-=--J3~rÍ~fic;os__;~ -_~~ _.= .. -.~.~- .....~'---~--. .--- ~.': =--=:=13:0:f3:_:-:~:..:-':-1(45~==J.3 ,81%1
(-) Custeio Administrativo -131 -113 15,93%

•• -.~.- - _. -.- - ••••• - -- -- -~ - --- - ---o "__ ~--~- _ ~ -- o ~ __ • • .• ~~ ~ f"-- __ ._........-- __ ~. .,.. _~. __ ~~ __ ._., ~ • - .~_~'_ ~__ ;-;-.,

l ".,.,'.3.Acréscill1oLDef.ré.scllllo.noAtiy.0 Llgui.ci.oj1 +21.._ . .:..__ ._._~,_.,.. _.,._ ~_ . __57.326_....:..._ ~8,-5:Hi_ 18..1.1%J
(+/-) Provisões Matemáticas 57.326 48.536 18,11%r _. "'o O"" ,.. •••• •••• _. --- .-.--.-- •• --- ••••••• - •• -- _.- ••• ~_. -'-" - .---- --.- •• - - •• -.'-' o ----,

l. '._ B) Ativo Líquido -FinaJdoExercicio (A+3) "., .. ,' ., _ _ . .... .296.540., " .239 ..214 2ª,~º%J
C) Fundos não Previdenciais. 280 327 -14,37%

['+/_- - --'-Fundos Ãdmlillsúãiivõs'-- .,~ .~,., -'- ------ --'---0. --------2ãoo--.-H--~7 _. -14,37% 1

• Em 2016 a alinea C foi apresentada com o saldo da conta Fundos Administrativos. A Instrução PREVIC nO25 determina que
deve ser apresentado o movimento da referida conta.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis
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IV - DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO POR PLANO DE BENEFICIOS
lDESCRICÃO 31/12/2017 31/12/2016 variação %1
1. Ativos 300.174 242.513 23,78%r----~--~---~~-~-~~..~ _ ._ ~ __ ~_. __ n ---.-- ~-_.---~~----~._~-....---~-----~---------- -------- ...- --- .•.. ----"~.-~ ---- ...---~'. Disponível _ _ _ _. ____ .

----"- --~---- - - ---- J _______ ~_

~--- - --
__ . _ 2_90_ . 1.064 _~-72,J4Of.oJ

- ---- - .. ------ -- -- - ------ ~---

Recebível 1.664 1.384 20,23%r-"" .------~- _ ...- -.-~---~ ----- -~. -~-------~.~- .__ ...._------- -.....~_._--,~ --~-- --~----
24,22%Jl .Lnvestimento _. __ .___ ". __ ._

--- ---~------- ---_._--------"----._-- 298.220 240.065
~-

__ o ______ - - - ------ -

Fundos de Investimento 298.220 240.065 24,22%r-o __ -__ ....,....-.-_. _______ ~_ .._w____ ...--__'-.-., . ---~_._-~~._._-. -~.~ ...............-~ ~
__.1,87jJ~.,Qbrlga_ções_ ..~ _ ..... ~__.... :._ __'_ .- ._" .. - . ,.. , 1.970 1.915- _. _. - --~-~-_. - - .- ... - -- I. _ .. - .-

Operacional 1.970 1.915 2,87%
~- .....- - _._-_._--- ~.~-- _. '-'-- _ •. - -----_ ..~--._.._-- ------- -"'-- ------.
3. Fundos não Previdenciais 1.664 _____ 1..384_ 2023%'
------ - --- -- ------ -------- - -----------_. --------- -----

_. _~ __ I _~

Fundos Administrativos 1.664 1.384 20,23%
r-- .- '--"-'---'---"'~-~-~~-----'-----"~-"-----.-"-.---~"--~--_._-----~-~----~-------- _.

____ 23.~ºcy~Jl5._Ativ_o L.íquidoj1 ~2.-3). _.- - , -- - - - _. . 296.540 ,- 239.214- - -- -- - - - "'-- -- __ _ _ J ___

Provisões Matemáticas 296.540 239.214 23,96%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis
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v - DEMONSTRACÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/CONSOLIDADA)
I .DESCRICÃO 31/12/2017 . 31/12/2016 variação %1
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 1.384 1.057 30,94%
c.:1. Custeio~d!l~~e!lJãoAdministrativa 3

,
2.477. 2,_322 :: . 6,68%)

1.1. Receitas 2.477 2.322 6,68%
I Cu~teiQ AdJl1injst~ativº~dã: Gestão~revidencial . 131 113 15,93%]

Receitas Diretas 2.172 2.066 5,13%
r ~ :z , • 21;68%]...•-;. , .Resultaclo.P'º_sitivo~Líguidº~dosJl1v.l'!!)tirne_ntos..:... 17.,4 1:43- ----

2. Despesas Administrativas -2.197 -1.995 10,13%
I 2.1. Admil'1Ístrl!ç!í..<>Pre~id~l1cial " -2.166 .1.959 10,57%)

Pessoal e Encargos -1.103 -1.029 7,19%
I . TreiIlClrnel!tos/Congressose ,Seminários . -25 -26 -3:8_50/;]

Viagens e Estadias -59 -53 11,32%
I • Serviços de_Ter.cE!iro~ - .-583 . -481 . 21:iJjJ

Despesas Gerais -245 -232 5,60%
I Depreciações e AmortizªçÕes . , -12 . -1.1 9,0~%1

Tributos -139 -127 9,45%
I • • -13,89~o]2.2. Adrnil!isjrllçªQ..<los Inv~stime_ntos . - ' -31 -36,

Serviços de Terceiros -31 -36 -13,89%
L6.Sobra/lnsuficiênciada .Gestão. Administrativa (1:2) 280 3V. -1:4,37,%1---- -

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 280 327 -14,37%
lB) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7) .. 1.664 1.384 20,23%\

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis
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VII • DEMONSTRACÃO DAS PROVISÕES TECNICAS DO PLANO DE BENEFICIOS
IDESCRICÃO

,

31/12/2017 31/12/2016 variação %1"

Provisões Técnicas (1+4)_~~ __ ~ ____ 298.510 241.129 23,80%
L 1. Provisões Matemáticas

~ - .. ~~-_._-
23,96%!---..---- -'

296.540 239.214 ._. ~--~-. -,.. --' -. ------_.' ... -- --------~--------~--~ ._----'. . .._- - .'_ .. - .. -_.- .. ..

1.1. Beneficios Concedidos 13.225 9.168 44,25%
r-:=Ç,<>.n.tril:Íu iç-ªº-ºE:!finida

----~-,- __.__ ~ ~ _ ""_.r

--~44,25%l
-',". ~--'--'--- ----~ __ 13.26,5, __ =".~.J6J3.

-' - ~---_ •. --- ..- ..
1.2. Beneficios a Conceder 283.315 230.046 23,16%r:,___..Contli~uiç_ª9 D~fini~i=_~~- _o~~~

0- ---- --- --~-----~_- __ o -"--...~~

~o _.....6.3.,16y~o o " 283.315 ' 230.046---- --..".- - - .----.--_. .. ...----_._--- ~~-~-.- ____ ._-" •• o _ C .. ~ - ____ o_o

Saldo de Contas - Parcela Instituidor(es) o 2.045 1.257 62,69%
C=" _.êaldo~de Contas o - earceJaJ'-irtlcip..a.rltei~ ..__~~ ___~~

--.----.".....~~_~r._
0_. _22,94%J" .. 281.270 . ,,"- 228]ª8--~,--- .. - - -

4J=~.!.gí!el Operacional ~ ___ '__ , ..___ 1.970 1.915 2,87%
I 4.1. Gestão Previdencial " • ~.-....-- ---.:----- ---,.--- •....

2,87%11.910 .. 1.915

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

(Valores em Milhares de Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná - OABPrev-PR é
entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, dotada de
autonomia patrimonial, financeira e administrativa, regida por Estatuto, pelos
regulamentos dos planos de benefícios por ela operados e pela legislação em vigor,
constituida sob a forma de sociedade de previdência complementar nos termos da
Lei Complementar nO. 109, de 29 de maio de 2001 e normas subsequentes. São
Instituidores Fundadores da OABPrev-PR, a OAB-PR - Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Paraná e a CAA-PR - Caixa de Assistência do Advogados do
Paraná, instituidoras do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA.

A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, através da
Análise Técnica n° 238/SPC/DETEC/CGAF de 08 de setembro de 2006, aprovou a constituição
do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção do Paraná e
da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná - OABPrev-PR, bem como do Estatuto e do
Regulamento do Plano de Beneficios Previdenciários do Advogado-PBPA, nos termos da
portaria 665 publicada no Diário Oficial da União n° 175 de 12 de setembro de 2006.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, o OABPrev-PR tem por objetivo
executar e administrar planos de beneficios de natureza previdenciária, constituídos por
Instituidores, mediante contribuição de Participantes, de Empregadores ou de ambos.

Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos oriundos das
Contribuições de seus participantes, de comissões sobre a venda de coberturas de
risco e da remuneração dos seus ativos.

Em observância ao artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), o OABPrev-PR não
distribui dividendos, aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a
escrituração de suas receitas e despesas em livros formais capazes de assegurar a
sua exatidão.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em atendimento ás
disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades
fechadas de previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nO8, de
31 de outubro de 2011, Instrução SPC nO34, de 24 de setembro de 2009, alterada
pela Instrução PREVIC nO25 de 17 de dezembro de 2015, e Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade nO1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE
11, Resolução CNPC nO 12 de 19 de agosto de 2013, e as práticas contábeis
brasileiras.

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de
curto prazo e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de
Caixa. A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional
de longo prazo da sua atividade.

O OABPrev-PR apresenta mensalmente balancetes, por Plano de Benefícios, do
Plano de Gestão Administrativa e consolidado, segregando os registros contábeis do
plano de benefícios previdenciários administrados pela Entidade, bem como o plano
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de gestão administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações. Os
balancetes são enviados mensalmente ao órgão fiscalizador.

As demonstrações contábeis foram aprovadas em 16 de março de 2018 e não há
eventos subsequentes a serem divulgados.

Todos os valores estão apresentados em milhares de reais e os arredondamentos
foram feitos de maneira a aproximar os valores quando totalizados.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A contabilidade do OABPrev-PR é elaborada respeitando a autonomia patrimonial do
plano de beneficios de forma a identificar, separadamente, o plano de beneficios
previdenciais administrado pela Entidade, bem como o plano de gestão administrativa,
para assegurar um conjunto de informações consistentes e transparentes, com
objetivo de caracterizar as atividades destinadas à realização de funções
predeterminadas.

O OABPrev-PR adota métodos e critérios objetivos e uniformes ao longo do tempo,
sendo que as modificações relevantes decorrentes da alteração do normativo contábil
estão evidenciadas em Notas Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas
demonstrações contábeis.

Os registros relativos a contribuições de participantes vinculados ao plano de
contribuição definida são escriturados com base no regime de caixa, de acordo com
item 8.1 do anexo C da Resolução CNPC n° 08 de 31 de outubro de 2011.

Todos os demais lançamentos contábeis são registrados com base no Principio da
Competência, significando que na determinação do resultado, são computadas as
receitas, as variações positivas auferidas no mês, independentemente de sua
realização, bem como as despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou
incorridas no mês correspondente.

O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema de alocação direta
das despesas comuns à administração previdenciais e de investimentos.

A utilização dos procedimentos contidos nas Resoluções do CNPC n° 15 e nO16 de
2014, assim como a Instrução Normativa PREVIC nO 19, de 2015 são aplicáveis a
partir de janeiro de 2015.

Conforme mencionado na nota 9.1, os efeitos da aplicação das referidas normas se
torna nulo no plano administrado pelo OABPrev-PR.

A comprovação de adequação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas
e financeiras às carac!eristicasda massa de participantes e assistidos e do plano de
beneficios de caráter previdenciário é exigida apenas para os planos cujos benefícios
tenham seu valor ou nivel previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado
atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, bem como para os
planos que adquiram característica de beneficio definído na fase de concessão.

3.1. Príncipais diretrizes contábeis

As principais práticas contábeis adotadas podem ser resumidas como segue:



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

CNPJ 00.889.819/0001-51
Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2017 e 2016

3.1.1. Disponível

Disponibilidades são os recursos financeiros que se encontram à disposição da
Entidade, compreendendo os meios de pagamento em espécie e os depósitos
bancários à vista.

3.1.2. Realizável

Os realizáveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores de
realização e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos
proporcionais auferidos até a data do balanço.

3.1.3. Investimentos

Sob o titulo de Investimentos, no ativo realizável, estão incluídas todas as aplicações
de recursos da Entidade. Considerando as disposições da Resolução CGPC nO04, de
30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nO22, de 25 de setembro de
2006, a Entidade classíficou toda a sua carteira de títulos e valores mobiliários na
categoria de Títulos para Negociação.

Títulos para negociação - registra os titulos com propósito de serem negociados,
independentemente do prazo a decorrer do titulo na data de aquisição, os quaís serão
avaliados ao valor de mercado ou de provável realização.

3.1.3.1. Fundos de Investimento

As quotas de fundos de investimento estão registradas ao valor de custo acrescido
dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no valor da quota do
patrimõnio e classificadas de acordo com a categoria de cada fundo. A Entidade
investe todos os seus recursos em fundo exclusivo classificado como multimercado.

Fundos Multimercados

A classificação dos Fundos Multimercados se baseia nas estratégias adotadas pelos
gestores para atingir os objetivos dos fundos, que devem prevalecer sobre os
instrumentos utilizados.

3.1.4. Permanente

O Ativo Permanente contempla os bens imobilizados, móveis, utensílios,
computadores, periféricos, sistemas operacionais, máquinas e equipamentos, que são
utilizados no desempenho da atividade-fim, os quais estão registrados pelos seus
custos de aquisição e depreciados de acordo com a natureza e tempo de vida útil dos
itens que o compõem.

3.1.5. Exigível Operacional

Os exigíveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores devidos e
incluem, quando aplicável, as variações monetárias e os encargos proporcionais
aplicáveis até a data do balanço. Registra os valores a pagar assumidos pelos planos
previdenciais e pelo Plano de Gestão Administrativa.

3.1.6. Patrimônio Social

Corresponde ao Ativo Líquido da Entidade e é composto pelo Patrimônio de Cobertura
do Plano e pelo Fundo.

3.1.6.1. Patrimônio de Cobertura do Plano

Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos participantes do I~

plano de benefícios previdenciais. r
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Provisões matemáticas são apuradas de forma 100 % financeira e não possui risco
atuarial, e representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício,
quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes ou seus
beneficiários. As provisões matemátícas em conformidade com os critérios aprovados
pela PREVIC e estão representadas por:

• Provisão matemática de benefícios concedidos - Consiste no valor atual dos
beneficios pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do benefício.

o Provisão matemática de beneficios a conceder - Corresponde ás contribuições
individuais dos participantes ativos ou aguardando benefícios ou institutos de
resgate ou portabilidade.

3.1.6.2. Fundo Administrativo

O Fundo Administrativo corresponde ao valor apurado decorrente das sobras, entre as
contribuições para a cobertura das despesas administrativas previdenciais, resultado
dos investimentos do próprio fundo administrativo, outras receitas administrativas e as
despesas administrativas previdenciais mensais efetivamente incorridas. Os valores
acumulados no Fundo poderão ser utilizados para custear as despesas administrativas
do exercício subsequente.

NOTA 4 - DISPONIVEL

Em 31 de dezembro a entidade apresenta recursos disponíveis em caixa e
depositados em conta corrente:

Descrição
Caixa/fundo fixo
Bradesco
Banco do Brasil
Caixa econômica federal
Itaú
Total do Disponível

2017
1
88
72
93
37

291

2016
1

101
24
916
22

1.064

NOTA 5 - REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Em 31 de dezembro a entidade apresenta recursos realizáveis decorrentes de
antecipações de despesas.

Descrição
Responsabilidade de Terceiros
Total Realizável- Gestão Administrativas

2017
8
8

2016
3
3

NOTA 6 - REALIZÁVEL -INVESTIMENTOS

De acordo com o artigo 6° da Resolução CMN nO3.792 de 24/09/2009, e nos termos
do artigo 31 da Lei Complementar nO109, a carteira de investimentos da Entidade está
lastreada em cotas de fundos de investimentos, cujos títulos encontram-se
custodiados em instituições financeiras, na Central de Custódia e Liquidação de
Títulos Privados - CETIP, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELlC e na
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.

A distribuição dos recursos entre as classes de ativos é feita através do Fundo If)
Exclusivo Sul América OABPREV-PR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos 1
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de Investimento Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob nO
08.648.690/0001-00.

Em 31 de dezembro a Demonstração Consolidada dos Investimentos era a
seguinte:

Descrição
Fundos de Investimento

Multimercado
Sul América OABPrev PR FIC FIM

Total dos Investimentos

2017
300.023
300.023
300.023
300.023

2016
241.589
241.589
241.589
241.589

A rentabilidade dos investimentos e a composição da carteira são apresentada pelos
gestores através dos gráficos:

1AO%

1,20%

1,00%

0,80%

0,60%

OAO%

0,20%

0,00%
'\

-0,20%

mês
Rentabilidade

01/17 02/17 03/17 04117 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 ~1/17 12/17
1,40% 1,30% 1,08% 0,67% -0,06% 0.91% 1,31% 1,11% 1,13% 0,47% 0,12% 1,03%

Composição da carteira (valores em Reais)

I:l 287.297.693,87 Cotas de Fundos
LI 12.747.469,47 Títulos Públicos
I:l 25.485,76 Valores a pagarm 2.429,54 Disponibilidades
Im 548,21 Valores a receber

NOTA 7 - PERMANENTE

Todos os itens registrados no Ativo Permanente foram inventariados e classificados de
acordo com a sua natureza e devidamente depreciados de acordo com a dataf/de
aquisição e o tempo de vida útil. Em 31 de dezembro apresentava os seguintes
saldos:
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Descrição
IMOBlllZAOO

OPERACIONAL CORPÓREO
BENS MÓVEIS
Computadores
Custo
Depreciação Acumulada (20%)

Periféricos
Custo
Depreciação Acumulada (20%)

Sistemas Operacionais
Custo
Depreciação Acumulada (20%)

Móveis e Utensílios
Custo
Depreciação Acumulada (10%)

Máquinas e Equipamentos
Custo
Depreciação Acumulada (10%)

Total do Permanente

NOTA 8 - EXIGíVEL OPERACIONAL

2017
56
56
56
8

44
-36
2

12
-10
6
12
-6
38
84
-46
2
11
-9
56

Aquisições!
Depreciações

.2
-2
-2
.3

-3
1
2
-1
5
7
-2
-4
3
-7
.1

-1
.2

2016
58
58
58
11
44
-33
1
10
-9
1
5
-4
42
81
-39
3

11
-8
58

Registra os compromissos vencíveis segregados nas gestões Previdencial,
Administrativa e dos Investimentos e apresenta os seguintes saldos:

Descrição
Gestão Previdencial
Beneficios a Pagar
Contribuições para cobertura de risco a repassar à seguradora
Créditos para Ex Associados (IASAPAR)
IRRF s/beneficios e resgates
Provisões para contingências
Outras exigibilidades

Gestão Administrativa
Salários e Encargos
Fornecedores Diversos
Retenções e Tributos a recolher

Total do Exigível operacional

2017
1.970

43
932
459
225
289
22

204
185

19
2.174

2016
1.915
133
933
610
195
25
19

201
174
9
18

2.116

8.1 Créditos para Ex Associados (IASAPAR)

A rubrica Créditos para Ex Associados (IASAPAR) registra o saldo oriundo do
IASAPAR - Instituto Assistencial dos Advogados do Paraná.

Em 2006. por ocasião da migração dos participantes do IASAPAR para a OA8Prev-
PR, foi provisionado o valor referente as contribuições não resgatadas dos
participantes que cancelaram o plano com menos de 24 parcelas pagas, de acordo
com o Regulamento do Instituto, com o objetivo de incorporação como aporte, caso
contratassem o Plano da OABPrev-PR ou eventuais pedidos de resgate.

O saldo é atualizado pela variação das cotas e deduzido dos valores transferidos para
o plano ou devolvidos aos ex-associados.

8.2 Provisões para contingências

Provisão constituída com valores provenientes da rentabilidade de recursos não
garantidores das provisões matemáticas, para eventuaís despesas com honorários de
sucumbência e/ou defesa de Ações Judiciais.
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. NOTA 9 - PATRIMÔNIO SOCIAL

9.1. Patrimônio de Cobertura do Plano

9.1.1. Provisões Matemáticas

O plano da OABPrev-PR está estruturado na modalidade de contribuição definida
avaliado de forma financeira, sem risco atuarial e, conforme disposto pela Instrução
PREVIC nO 12/2014, está dispensado da elaboração e do encaminhamento das
demonstrações atuariais. Assim, não há envolvimento de atuário responsável para
avaliação dos saldos de provisão matemática que possuem risco atuarial. I
As provisões matemáticas são calculadas de forma financeira, considerando a rentabilidade
dos investimentos e as características do Regulamento do plano de benefício, que inclui os
compromissos assumidos com os participantes, e apresentam os seguintes saldos:

Descrição
Provisões matemáticas
Beneficios concedidos
Contribuição definida
Saldo de contas dos assistidos

Beneficios a conceder
Contribuição definida
Saldo de contas - Parcela Instituidores
Saldo de contas - Parcela participantes

Total Patrimônio de Cobertura do Plano

9.2. Fundo

9.2.1. Fundo Administrativo

2017
296.540
13.225
13.225
13.225

283.315
283.315

2.045
281.270
296.540

2016
239.214
: 9.168
9.168
9.168

230.046
230.046

1.257
228.789
239.214

j

2016
831
533

1.384

2017
936
728

1.664

O fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de receita e
custeio e as despesas do Plano de Gestão Administrativa e corresponde à parcela
ainda não utilizada das receitas destinadas especificamente pelo plano de custeio para
a cobertura dos gastos administrativos. Esse fundo deverá ser utilizado ou revertido
para a cobertura de insuficiências ocorridas no programa administrativo. Em 31 de
dezembro a rubrica apresentava os seguintes saldos:

Descrição
Constituição pela diferença entre receitas e despesas
Atualização pela remuneração dos investimentos do PGA
Total do Fundo Administrativo

)

Para fins de consolidação das demonstrações a Participação no Plano de Gestão
Administrativa - PGA é eliminada através do Balancete de Operações comuns, assim
o somatório das contas patrimoniais do Plano de Benefícios Previdenciais e do Plano
de Gestão Administrativa deve ser deduzido do saldo do Fundo Administrativo .

•
Classificação
1.2.2.3
1.2.2.3.01
1.2.2.3.01
2.3.2.2.02
2.3.2.2.02.01
2.3.2.2.02.01

Descrição I
PARTICIPAÇAONOPLANODEGESTAOADMINISTRATIVA
Participaçãono PGA- PBPA
Participaçãono PGA- operaçõescomuns
PARTICIPAÇÃONOFUNDOADMINISTRATIVOPGA
Participaçãono FundoAdministrativoPGA- PBPA
Participaçãono FundoAdministrativoPGA- operaçõescomuns

2017

1.664
-1.664

1.664
-1.664

j 2016

1.384
-1.384

,1.38~lf-1.384

•
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NOTA 10 - RESULTADO DAS OPERAÇÕES

10.1. Gestão Previdencial

o resultado do plano de benefícios previdenciais no exerCICIO é formado pelas
adições, subtraídas as deduções por pagamentos de benefícios acrescidas ou
deduzidas do fluxo de investimentos, da cobertura de despesas administrativas e da
constituição de provisões matemáticas. Num plano instítuído de contribuição definida,
todo o resultado é distribuído aos participantes, por meio da constituição ou reversão
de provisões matemáticas, desta forma não há formação de superávit ou déficit.

Por se tratar de plano de Contribuição Definida, a adoção das taxas de juros não
ímpacta na formação das provisões matemáticas, constituídas exclusivamente do
saldo de contas dos participantes.

Ajuste de precificação dos Títulos Públicos Federais

O ajuste de precificação dos Títulos Públicos federais previsto na Resolução CNPC n°
16 de 19 de novembro de 2014, Instrução MPS/PREVIC/DC nO19 de 04 de fevereiro
de 2015 e Portaria PREVIC nO708 de 22 de dezembro de 2015 não se aplica ao Plano
por ser plano de Contribuição Definida, e como tal não apresentou superávit ou déficit.

10.2. Plano de Gestão Administrativa

O custeio das despesas administrativas do OABPrev-PR teve como fontes de
recursos, valores correspondentes a taxa de carregamento incidente sobre as
contribuições dos participantes, receitas decorrentes do rebate de taxa de comissão
pela venda de plano de cobertura de benefícios de risco, rendimento das aplicações
dos recursos do fundo e a reversão do fundo administrativo. As despesas necessárias
à administração da entidade são registradas pelo Plano de Gestão Administrativa de
acordo com a natureza, e através de custeio direto.

10.2.1 - Receitas Administrativas

Valor correspondente à taxa de carregamento incidente sobre as contribuições para o
plano e ao repasse de taxa de administração efetuado pela Mongeral Aegon Seguros
e Previdência, calculada sobre as contribuições efetuadas pelos participantes a título
de cobertura de riscos de morte e invalidez e utilizada para a cobertura de despesas
administrativas e constituição do Fundo Administrativo. Durante o exerci cio o referido
repasse somou:

Descrição
Gestão Previdencial
Contribuição para custeio

Receitas Diretas
Pro-labore Mongeral

Total das Receitas

2017
131
131

2.172
2.172
2.303

2016
113
113

2.067
2.067
2.180

2016

1.959;p1.029
26

2017
2.166
1.103

25

10.3. Despesas Administrativas

Para a consecução de suas atividades a Entidade tem gastos com a administração
que são classificados no Plano de Gestão Administrativa. A entidade não remunera
seus dirigentes. Os gastos com a manutenção foram:

Descrição
GESTAO PREVIDENCIAL
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
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Viagens e estadias
Serviços de terceiros

Consultoria atuarial
Consultoria contábil
Consultoria jurídica
Recursos humanos
Informática
Auditoria contábil
Gestão/Planejamento estratégico
OUTRAS - Tarifas bancárias

Despesas gerais
Tributos
Depreciações e amortizações
INVESTIMENTOS
Serviços de terceiros

Consultoria dos investimentos
Consultoria Jurídica

Total das Despesas Administrativas

10.4. Fluxo de Investimentos

59
583
50
51
5
12

114
22
9

320
245
139
12
31
31
31

2.197

53
481
51
52

12
87
22
7
50

232
127
11
36
36
6

30
1.995

22.186
22.043

143
22.186

2016
22.186
22.186
22.186
22.186
22.186
22.043

143

2017
27.732
27.732
27.732
27.732
27.732
27.557

175
-162
-162
-162
-162
-162
-161
-1

27.570
27.396

174
27.570

O resultado dos investimentos formado pelas vanaçoes positivas, subtraídas das
variações negativas é transferido para as gestões previdencial e administrativa na
proporção dos seus recursos garantidores investidos.

Descrição
RENDASNARIAÇOES POSITIVAS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS
MUL TIMERCADO
Variação Positiva anual
Variação Positiva anual - PBPA
Variação Positiva anual - PGA

RENDASNARIAÇÕES NEGATIVAS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS
MULTIMERCADO
Variação Negativa anual
Variação Negativa anual - PBPA
Variação Negativa anual - PGA

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS
GESTÃO PREVIDENCIAL - PBPA
GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Resultado dos Investimentos

Curitiba, 31 de dezembro de 2017.

o
~

João L ereio de Amorim
Contador CR -SC 017.046/0-2-S-PR

CPF,495.578.319-87
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