
DISCURSO / AGRADECIMENTO 10 ANOS OABPREV-PR 

 

Na pessoa dos Presidentes das Instituidoras da OABPREV-PR,   

OAB, Dr. José Augusto de Araujo Noronha, da CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS, Dr. Artur Humberto Piancasteli,  

cumprimento as demais autoridades desta mesa, aos aqui já 

mencionados e àqueles não referenciados, que desde já peço 

escusas, advogadas e advogados participantes (nosso patrimônio 

maior), colaboradores, parceiros  e demais pessoas tão importante 

ao nosso sistema .  

 

Discurso bom é discurso breve, assim sempre menciona nosso 

Presidente da OAB Nacional, Dr. Claudio Pacheco Prates 

Lamachia, ausente por motivos já justificados. Como na maioria dos 

discursos, estou mentindo um pouquinho. É uma mentirinha “sadia”.  

Na realidade, não acredito que minhas palavras sejam um discurso, 

mas sim o agradecimento a parte das pessoas que ao longo destes 

10 anos colaboraram de alguma forma para o engrandecimento, 

solidificação e, principalmente, credibilidade e respeito junto à 



participantes, colaboradores, parceiros, agentes fiscalizadores e 

demais fundos de pensão.  

 

Começo o agradecimento e homenagem ao agente mais 

importante -  você participante . Sem você não há razão de 

nossa existência. Obrigado por você que está aqui e  aqueles 

que não puderam aqui estar, e, principalmente, ter acreditado 

em nós, não deixando de lembrar que a nossa melhor 

propaganda é o participante. Espalhem este grande s istema 

que será necessário a todos nós advogados e que tod o 

trabalhador deverá em breve se preocupar e ativamen te 

preparar seu futuro.  

 

 À OAB-PR, na pessoa do Dr. Noronha, participante ativo, ex-

dirigente da nossa instituição, onde também cumprimento nossos 

ilustres ex-presidentes desta Seccional, os quais não nomino por 

temer esquecer-me de algum. Noronha, o  cumprimento, agradeço 

e parabenizo como um de seus fundadores, mesmo às custas de 

colegas dirigentes e outros muito influentes que eram 

extremamente resistentes à formação de nosso tão sonhado fundo 

pensão. Aqui está ele com 10 anos.  



 À CAIXA, na pessoa do Dr. Artur, simplesmente um dirigente 

e pessoa que, mesmo estando distante de nós em Londrina, 

sempre participa ativamente em todas as questões relacionadas à 

Instituidora de nosso fundo, colaborando de todas as formas e vindo 

até nós sempre quando chamado, como neste dia tão especial.  

 

Não poderia deixar de mencionar nossos colaboradore s do dia 

a dia: José Luiz, Ira, Jaqueline, Renata, Fábio, Ma rcos, Silvia e  

Ana, que ao longo de todos estes anos não mediram e sforços 

em sempre contribuir. Confiança e interação é o nos so segredo 

de sucesso. Muito obrigado por me aturarem .  

 

Nosso Gerente Felipe, você é o cara! Sua competência profissional 

está no seu currículo não escrito, mas que está nas mentes e bocas 

de todos que participam do Sistema Previdenciário Nacional.  

Integra e trabalha como um “guri”. Assim o trato carinhosamente em 

minhas mensagens.  Já está aposentado, mas não vamos deixá-lo 

parar, pois você “é o cara”.  Hábil no tratamento com todos, 

agregador e sem limite de imaginação e criatividade. Gosta do que 

faz, inclusive ouve um a um de seus colaboradores, diretoria, 

parceiros e todos os milhares de participantes. Devemos considerar 



que são muitas advogadas e advogados, e esta tarefa não é para 

qualquer um.   

 Certo dia, um dirigente de um grande fundo de pensão do 

Paraná me disse: “esse cara é louco. Trabalhar com advogado não 

é fácil”. Realmente ele é: “louco de paixão pelo que faz, e não é 

pouco”.  

 

 Maurício Guimarães, você será nosso eterno Presiden te. 

10 anos de OABPREV-PR, vindo do extinto IASAPAR 

completando assim 20 anos no sistema. Conhece a his tória 

desta instituição como ninguém. Deixou-nos em 2015 na 

qualidade de Diretor Presidente para alçar novos ru mos e, ante 

a “cachaça que é a Previdência Complementar”, já es tá de 

volta como membro do Conselho Deliberativo, oportun izando-

nos de todas as formas, absorver e aproveitar seus profundos 

conhecimentos desta máquina. Ele é um agregador de 

pessoas. Você é grande.  

 

 Gostaria de reiterar que, é de suma importância que todos 

saibam, à exceção dos empregados registrados junto à OABPREV-



PR, sua Diretoria  e todos os Membros dos Conselhos Deliberativo 

e Fiscal não possuem quaisquer formas de remuneração pelo 

trabalho executado, o que desde já, pessoalmente agradeço a 

todos estes colaboradores.  

Assim também é nossa OAB-PR e CAA. Nenhum de seus 

mais de 1.300 colaboradores, se não me falha a memória 

Presidente Noronha, são exclusivamente voluntários.  

Irônico mas verdadeiro, fomos até notificados pela atuante e 

séria PREVIC,   órgão fiscalizador junto ao Ministério da Fazenda, 

por não atribuirmos valores em nossas prestações de contas 

contábeis no campo: “remuneração diretoria”.  Por incrível que 

possa parecer, a fiscalizadora exige que os dirigentes sejam 

remunerados para poderem ser cobrados, haja vista que participam 

em congressos, reuniões, viagens, apresentações e demais 

compromissos sem a devida contraprestação, não obstante o 

trabalho interno como Dirigente, principalmente pelo seu 

compromisso de deixar seu patrimônio pessoal garantindo todos os 

seus atos de gestão e porque não dizer, suas famílias e escritórios. 

Esta é a realidade de nós dirigentes e conselheiros.  

Este é assunto futuro, pois a profissionalização exige 

disponibilidade. Exemplo atual está no Congresso que procura 



delimitar a função de Direção e Conselheiro para os fundos de 

pensão, apenas a pessoas com conhecimento técnico e não mais 

por escolha política. Assim já é nossa entidade. A profissionalização 

e necessidade de remuneração é uma questão de  amadurecimento 

e cumprimento das normativas.  

 Cada vez mais melhoraremos. Vamos crescer juntos.  

 

 Continuando às homenagens pessoais e agradecimentos , 

NOSSOS PARCEIROS , sem eles também não existiríamos .  

 

 MONGERAL AEGON, aqui representada pelos Diretores 

Osmar e Eugênio, Superintendente em Curitiba Fernandes, parte 

substancial de nosso sucesso se deve a esta parceria. Vendem o 

nosso plano, nós cobramos para eles, repassam uma parcela que 

possibilita nosso custeio integral. Assim podemos, com muito 

orgulho, dizer que você participante não paga absolutamente nada 

de taxa de carregamento. Já foi 3%, 2%, 1% , 0,5% e agora 0%. 

Entidade enxuta com poucos empregados há anos, gestão 

integrada e eficiente e parceiro ativo no sentido amplo da palavra, 

não obstante a constante participação e transferência de sua 



experiência na Previdência Complementar, de uma seguradora que 

se não me engano, com 180 anos de existência.  Muito obrigado.  

 

 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS, aqui representada pelo 

seu Vice Presidente Marcelo Melo, que nestes 10 ano s, 

prudentemente e com muito profissionalismo, experti se e 

constante aperfeiçoamento, cuida de nosso Fundo de 

Investimentos, salientando que, desde quando éramos , e 

porque não dizer que ainda somos “uma criança do si stema”, 

sempre nos trataram com muito respeito e dedicação,  como se 

grandes fôssemos e que certamente chegaremos a ser  com o 

apoio desta casa chamada SUL AMÉRICA.  

 

 DATA A, na pessoa de seu dirigente Tulnê, porque não dizer 

nosso também “professor”, desde nossa criação cuida da 

OABPREV-PR como se sua fosse, dando-nos todo o respaldo 

profissional contábil, atuarial e diversos outros assuntos, pois sua 

experiência é ilimitada. Nosso relacionamento é estreito, de total 

confiança, acreditem.  



 STOCK INFO, poderia apenas agradecer pelo excelente  

trabalho realizado para nós, fornecendo toda a expe rtise 

necessária em “Sistemas”, mas n]ao é somente isto, Alexandre 

e Carla, condutores desta empresa em plena expansão , são, na 

realidade, pessoas que buscam, em conjunto, soluçõe s além 

dos chamados “sistemas”, participam ativamente das soluções 

apresentando sugestões e interagindo de forma muito  próxima 

e humana. Vocês extrapolaram o contrato firmado ent re as 

partes, pois inexiste remuneração para a pessoalida de e 

respeito com que somos tratados.  

  

 Temos ainda outros colaboradores substanciais ao bom 

funcionamento de nosso sistema, a ÁDITUS na pessoa do 

Guilherme Benitez, que nos avaliza nos investimentos com sua farta 

experiência de mercado;  

 BEZ AUDITORIA na pessoa de Marco Antonio, que nos audita 

mas veio para acrescer ao nosso sistema.  

 

 Finalmente, aos CONSELHOS DELIBERATIVO  e FISCAL 

da OABPREV, que sempre atuaram ativamente mas que 



particularmente, colaboram junto à Diretoria, fazen do com que 

esta engrenagem funcione harmoniosamente.  

  

Ainda somos uma criança na tenra idade, 10 anos é muito 

pouco para nos considerarmos um grande fundo de pensão.  

Talvez não tão grande em termos financeiros, pois temos R$ 

225 MM em ativos quando queremos atingir o primeiro Bilhão, mas 

já somos, com muito orgulho,  o Fundo Instituído com o maior 

número de participantes no Estado do Paraná: mais de 13.500,  

com mais de 90 assistidos, que certamente poderá permitir a nossa 

meta com os novos participantes que diariamente tem sido 

convencidos e seduzidos da necessidade da preparação de seu 

futuro e dos que dele dependem.  

 

Particularmente, entrei na sede da OABPrev-PR em 2007 

para reclamar. Isto mesmo, reclamar, pois achava que ao longo de 

minhas contribuições realizadas junto ao antigo IASAPAR e 

primeiro ano da OABPREV-PR estava a cifra muito modesta, 

quando então recepcionado pelo seu então Diretor Presidente 

Maurício de Paula Soares Guimarães e Gerente Executivo Felipe 



Vidigal, ambos fizeram-me sentar e calmamente me apresentaram 

sucintamente como funcionava o sistema.  

Saí dali sabendo que eu errei, tenho que reconhecer. Minha 

aposentadoria sou eu que programo. O valor das contribuições sou 

eu que determino. A contratação de risco, ou seja, seguro, também 

sou eu que limito.  

Isto nada mais é do que a EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, e 

este é o maior desafio nosso da OABPREV e, principalmente, de 

você participante.  

Fui seduzido pelo sistema, sou advogado de área distinta, 

mas a PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  é o foco.  

Poucos meses após me candidatei à eleição como Membro 

do Conselho Deliberativo e fui eleito a uma vaga. Não demorou 

muito fui convidado e abracei a Diretoria Administrativa. Fiz 

inúmeros cursos de aperfeiçoamento até um MBA patrocinado pela 

PREVIPAR, instituição que engloba os fundos de nosso Estado, e 

realizado na UNIVERSIDADE POSITIVO, participei de eventos e  

congressos , até que em 2015, ante a necessidade profissional do 

Presidente Maurício Guimarães de sair do sistema, pela confiança 

depositada pelos demais Diretores, Conselhos Deliberativo e Fiscal, 

Colaboradores (que não gosto de chamar de empregados, pois nós 



parecemos mais uma família) fui aclamado Diretor Presidente com 

a aquiescência da OAB e CAA que, na qualidade de Instituidores, 

confiaram na minha pessoa. 

Estamos investindo muito tempo e dedicação na proximidade 

com nosso bem maior que são vocês advogados que contrataram o 

plano.  Estamos saindo de nossos escritórios e visitando nossos 

colegas, tanto na Capital quanto no Interior, de forma programada e 

tentando abraçar o maior número de subseções.  

Nosso desafio maior não é o bilhão nem remuneração de 

taxas de investimento maravilhosas, mas sim não FRUSTRAR 

EXPECTATIVAS, como sempre reitera nosso querido Gerente 

Felipe.  

Se quero receber determinada aposentadoria complementar 

aos 65 ou 70 anos de idade, pois  aos 60 anos quero e acredito que 

todos queremos estar produzindo ainda, e bastante, sou eu que 

devo acessar o sítio da OABPREV, ou ainda melhor, nosso 

aplicativo de celular à disposição de todos livremente, fazendo 

simulações e programações, aportes por honorários advocatícios 

recebidos sazonalmente, acompanhando o crescimento de meu 

fundo. 



 Se não quiserem assim, façam como eu, vá à nossa sede. 

Tire todas as dúvidas e, quem sabe, venha participar ativamente. A 

oportunidade está lançada, pois temos eleições a vagas junto ao 

Conselho Deliberativo nos próximos dias. Ainda dá tempo de se 

inscrever.  

 

 Este é o verdadeiro desafio da OABPREV-PR e contamos 

com vocês participantes e inúmeros colaboradores – VAMOS 

TRABALHAR JUNTOS PARA NÃO FRUSTRARMOS NOSSAS  

EXPECTATIVAS.  SEJAM FELIZES.  

 

     Curitiba, 21 de setembro de 2016.  

 

 

 

     WELLINGTON SILVEIRA  

      


