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mensagem 
da diRetoRia

O anO de 2016 nãO fOi um períOdO  para se 
esquecer, cOmO muitOs estãO afirmandO, mas 
sim um anO de dificuldades que fez atiçar a 
criatividade, criar nOvOs meiOs de sOluçãO às 
adversidades, enfim, nOs reinventarmOs. cOm 
a OaBprev-pr nãO fOi diferente. a instituiçãO 
se manteve e se mantém sólida, se  afastandO 
dOs riscOs cOmuns nestas fases e preservandO 
O patrimôniO dO advOgadO, pOis a sOlidez dOs 
recursOs aplicadOs de cada participante 
está cOnsOlidadO pelO desenhO jurídicO e 
cOmercial de nOssO planO. as dificuldades 
estiveram presentes na vida de muitOs de nOssOs 
participantes, mas que estãO sendO amenizadas 
aO lOngO dOs últimOs meses. em cOntrapartida, 
nós da diretOria tOmamOs iniciativas que já 
estãO gerandO frutOs desde O iníciO dO anO de 
2017, Ou seja, prOpOrciOnandO rendimentOs às 
aplicações  cOm ótimOs resultadOs. nãO deixem de 
acOmpanhar O perfil de seu planO, adequandO-O 
às suas necessidades e expectativa futura. 
estamOs à sua dispOsiçãO advOgadO Ou advOgada.” 

Wellington silveira
diretor presidente 
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nOs trOuxe 
grande 
entusiasmO 
perceBer O vertiginOsO 
crescimentO da cOntrataçãO 
de planOs para dependentes 
menOres de idade pelOs cOlegas. 
em cOntrapartida vivenciamOs 
a tristeza da família cOm a 
interrupçãO aBrupta da vida dO 
participante e angustia em saBer 
que nãO havia a cOntrataçãO 
de cOBertura cOmplementar 
de riscO, a qual traria apOrte 
financeirO aOs dependentes. 
certamente devemOs nOs guiar 
pelO que de melhOr a vida tem a 
nOs prOpOrciOnar, cOntriBuindO 
mês a mês para cOnstruçãO 
dessa pOupança previdenciária a 
nOssOs queridOs dependentes. em 
cOmplementO, devemOs utilizar 
de tOdOs Os meiOs dispOníveis 
para realizar esse sOnhO mesmO 
que nãO pOssamOs vê-lOs se 
realizar pessOalmente. em 2016 
atingimOs 13.761 participantes, 80 
assistidOs, caminhamOs a passOs 
largOs para ser O cOmplementO de 
segurança de vida dOs advOgadOs e 
familiares”.

josé ricardo cavalcanti de albuquerque
diretor administrativo e de Benefícios

apesar dO cenáriO 
nO país ter 
apresentadO, a 
exemplO de anOs anteriOres, um 
amBiente pOlíticO/ecOnômicO nãO 
muitO favOrável, a OaBprev-pr 
vem prOpOrciOnandO aOs seus 
participantes BOns resultadOs. tem 
sidO nítidO O nOssO crescimentO 
a cada anO, sendO que em 2016, 
tivemOs um aumentO nO númerO de 
participantes na Ordem de 7,20%, 
sendO que atualmente cOntamOs 
cOm  13.761  e, O nOssO fundO 
encerrOu O períOdO cOm O valOr de 
r$ 242 milhões em suas reservas. 
para O anO de 2017, se vislumBra 
um cenáriO ecOnômicO um pOucO 
mais prOmissOr e, pOrtantO, 
nOvOs desafiOs vãO se apresentar 
e Os advOgadOs participantes, 
pOdem ter certeza que nãO 
frustraremOs a cOnfiança em nós 
depOsitada, pOis estaremOs sempre 
cOmprOmetidOs em nãO medir 
esfOrçOs para aperfeiçOarmOs O 
nOssO desempenhO, na Busca de 
desenvOlver ações que tragam 
sempre melhOres resultadOs 
e cOm issO, fOrtalecermOs 
cada vez mais O nOssO fundO. 
O exemplO dissO é que estamOs 
desenvOlvendO e deveremOs 
implementar já em 2017, cOm O 
auxíliO da empresa data a, nOssa 
parceira na prestaçãO de serviçOs 
técnicOs e atuariais, O prOjetO de 
gOvernança e riscOs OperaciOnais, 
O que certamente irá melhOrar a 
gestãO em nOssa entidade.” 

josé manuel justo silva 
diretor-adjunto

O anO de 2016 
fOi muitO difícil 
para O mercadO 
financeirO mundial, principalmente 
para O BrasileirO. a OaBprev-pr 
da mesma fOrma sOfreu cOm as 
agruras da instaBilidade ecOnômica 
Brasileira, pOrém, mesmO assim, 
cOnseguiu manter uma BOa taxa 
de rentaBilidade, neutralizandO 
Os pOucOs meses nãO tãO BOns 
dO anO. nO anO de 2016, inúmerOs 
nOvOs planOs fOram vendidOs 
aOs advOgadOs paranaenses, 
demOnstrandO a crediBilidade 
da nOssa instituiçãO, que se 
apresenta hOje cOmO O maiOr fundO 
de pensãO dO paraná, em númerO 
de participantes. em 2016 tamBém 
cOmpletamOs 10 anOs de fundaçãO, 
e vimOs a previdência privada dO 
advOgadO paranaense aumentar 
acentuadamente de tamanhO, 
graças aO traBalhO da própria 
entidade e de seus instituidOres, 
que sempre cOlaBOraram para 
engrandecimentO da OaBprev-pr. 
para 2017 nOssa estratégia tem sidO 
diferente, e já cOmeçamOs O anO 
cOm uma rentaBilidade acumulada 
nO primeirO trimestre de 3,82%, Ou 
seja, 126% cdi. tamBém fOram criadOs 
dOis nOvOs fundOs exclusivOs em 
nOssa carteira de investimentOs, 
que trarãO uma diversificaçãO 
dOs ativOs, e, pOr cOnseguinte, 
a manutençãO de altas taxas de 
rentaBilidade, a fim de mantermOs 
sempre acima de nOssa meta 
atuarial”.

Brasilio vicente de castro neto
diretor financeiro



síntese de
atiVidades
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o ano de 2016 começou com uma importante 
novidade para os participantes. Por decisão 
do Conselho deliberativo da oaBPrev-Pr, 
a taxa de carregamento foi suspensa por 

prazo indeterminado. em março, a oaBPrev-Pr sediou 
o encontro das oaBPrev’s, realizado no edifício Marin-
gá. representantes de quase todos os fundos de pensão 
que foram instituídos pelas seccionais da oaB e Caixas 
de assistência dos advogados de todo o país estiveram 
reunidos em Curitiba para discutir assuntos de interesse 
das entidades. 

no mês de maio o desempenho da oaBPrev-Pr foi 
apresentado em dois importantes eventos promovidos 
pela oaB Paraná; a sessão do Conselho Pleno e o Colégio 
de Presidentes. em ambos os eventos, números referentes 
a gestão da entidade foram apresentados. 

ainda em maio, o Plano de Previdência foi apresen-
tado durante evento promovido pela oaB são José dos 
Pinhais para advogados iniciantes. no total 45 pessoas 
estiveram presentes.

Uma nova etapa na Campanha toP foi lançada em 
junho. desta vez, as subseções da oaB Paraná foram divi-
didas em três grupos de acordo com o número de advo-
gados inscritos. Ao final da campanha, as três subseções 
de cada grupo que tiverem o melhor desempenho em nú-
mero de adesões serão premiadas. 

também em junho, a oaBPrev-Pr fez parte da progra-
mação do encontro de Jovens advogados da subseção de 
Campo Mourão. na ocasião, o plano foi apresentado a 55 
advogados que participaram do evento.

 no mesmo mês, o PBPa foi um dos temas abordados 
no Ciclo de debates Jurídicos, realizado pela oaB de Foz 
do iguaçu. 38 advogados participaram da palestra.

os advogados de iporã participaram de uma palestra 
exclusiva sobre a oaBPrev-Pr, também realizada em julho, 
que contou com a presença de 25 advogados. 

em agosto, o Plano de Previdência foi apresentado 
durante o Jantar em Comemoração ao dia do advogado 
promovido pela oaB araucária. ao todo, 63 pessoas pu-
deram conhecer o PBPa. 

Já no mês de setembro, um grande evento realiza-
do na sede da oaB Paraná, em Curitiba, marcou os 10 
anos de atividades da oaBPrev-Pr. aproximadamente 
250 advogados e vários convidados estiveram presentes 
e puderam participar das palestras sobre assuntos ligados 
à previdência e além disso usufruir de serviços de saúde 
disponibilizados no local. os convidados também partici-
param de um coquetel. 

nos dias 26, 27 e 28 de outubro foi realizada a eleição 
dos novos membros dos Conselhos deliberativo e Fiscal da 
oaBPrev-Pr. a votação foi feita através do site da entidade 
e todos os participantes ativos e assistidos puderam votar. 

em dezembro a oaBPrev-Pr integrou a programação 
do iV seminário de direito Previdenciário organizado pela 
oaB Paraná. Cerca de 100 pessoas participaram do evento.

o PBPa foi apresentado por diretores e conselheiros nas 
36 sessões de Compromisso Coletivo de novos advogados 
aprovados no exame da ordem dos advogados em 2016.
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em 2016 a oaBPrev-Pr desenvolveu as ações previstas em seu 
Projeto de educação Previdenciária com o objetivo de orientar 
os associados e não associados sobre a relevância da apo-
sentadoria complementar.  a entidade produziu notícias, ar-
tigos, 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:

infoRmatiVo 
online
número de edições: 12
periodicidade: mensal
características: matérias sobre a entidade, 
contemplando temas de incentivo à educa-
ção financeira e previdenciária.
educação financeira e previdenciária.

e-mail 
maRKeting
número de malas diretas: 20
periodicidade: de acordo com a necessi-
dade
características: conteúdo informativo, 
com campanhas de incentivo à educação 
financeira e previdenciária.

ReVista
da oRdem
número de edições: 12
periodicidade: mensal
características: edição mensal com duas 
páginas para divulgação de notícias sobre 
o fundo de pensão.

eduCaçÃo
PReVidenCiáRia



gestÃo
PReVidenCial
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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 
13.761 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.

PaRtiCiPantes 
assistidos

em 2016 foram concedidos 05 benefícios de 
aposentadoria Programada, 0 aposentadoria por 
invalidez e 09 Pensões por Morte.

No final do exercício, a Entidade contava 
com 20 aposentadorias Programadas, 04 
aposentadorias por invalidez e 48 benefícios 
de pensão por Morte, somando 72 benefícios 
previdenciários.

descriçãO
quantidade

jan a dez/2016
participantes em 2015 12.871
adesões em 2016 1.657
resgates (747)
cancelamentos (0)
concessão de Benefícios (14)
portabilidade (6)
participantes 2016 13.761

RelatóRio PReVidenCial

eVoluçÃo do 
QuadRo assoCiatiVo

grÁFiCo 1
eVoLUÇÃo aCUMULada

No gráfico 1 se observa a evolução do número 
de participantes em cada ano, desde o início da 
oaBPrev-Pr. 
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grÁFiCo 2
eVoLUÇÃo anUaL

Já no gráfico 2 se verifica o número de participantes que 
aderiram ao plano em cada mês de 2016.
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1. Objetivo
este parecer tem como objetivo atender à resolução CgPC n° 23, 
de 06/12/2006, que em seu artigo 3°, inciso iV, estabelece a dispo-
nibilização do parecer atuarial do plano de benefícios aos partici-
pantes e assistidos.

em consonância à instrução PreViC nº 12, de 13/12/2014, este 
parecer atuarial foi elaborado considerando todos os fatores rele-
vantes para apuração dos resultados da avaliação atuarial.

a avaliação atuarial com data-base em 31/12/2016 teve como 
finalidade apurar o resultado financeiro-atuarial e dimensionar as 
Provisões Matemáticas e o Patrimônio de Cobertura do PLano de 
BeneFíCios PreVidenCiÁrios do adVogado - PBPa, adminis-
trado pelo FUndo de PensÃo MULtiPatroCinado da ordeM 
dos adVogados do BrasiL - seÇÃo ParanÁ e da CaiXa de 
assistÊnCia dos adVogados do ParanÁ, em 31/12/2016, 
bem como avaliar a rentabilidade dos recursos garantidores das 
Provisões Matemáticas, os resultados do Programa administrativo 
da entidade e apresentar as hipóteses adotadas na citada avaliação 
e que terão vigência a partir do exercício de 2017.

2. Base Cadastral
as informações referentes aos participantes ativos, participantes 
assistidos e pensionistas para a avaliação atuarial, foram forneci-
das pela entidade e enviadas em arquivo eletrônico pela adminis-
tradora do sistema de cadastro, em 20/02/2017, com data-base 
em 31/12/2016, em formato “xls”.

após a recepção dos dados, foram realizados os testes de con-
sistência julgados necessários, sendo a referida base considerada 
satisfatória para a Avaliação Atuarial referente ao exercício finan-
ceiro de 2016. Foram também utilizadas para esta avaliação as in-
formações contábeis fornecidas pela oaBPrev-Pr em 14/03/2017.

Em análise às informações encaminhadas, verificou-se um au-
mento de 5,23% no número de participantes ativos em relação ao 
ano anterior. Quanto aos participantes assistidos, houve um aumento 
no número de aposentadorias, passando de 17 em 2015 para 22 
benefícios em percepção em 2016. Quanto aos pensionistas obser-
vou-se que também houve um aumento no número de benefícios em 
manutenção, passando de 45 em 2015 para 48 benefícios em 2016. 

3. Hipóteses atuariais
o anexo da resolução CgPC n° 18, de 28/03/2006, em seu item 
1, determina que as hipóteses atuariais, sejam estas biométricas, 
demográficas, econômicas ou financeiras, devem estar adequadas 
às características da massa de participantes e assistidos e ao regu-
lamento do plano de benefícios de caráter previdenciário.

assim, as hipóteses atuariais adotadas para a avaliação atua-
rial de encerramento do exercício de 2016, para vigência a partir 
do exercício de 2017, considerando-se a manifestação da entidade 
quanto ao estudo técnico de aderência das Hipóteses atuariais – 
etaH 05/2016, desenvolvido pelo atuário do Plano PBPa, são:

a) taxa real de Juros: 4,50% ao ano;
b) tábua de Mortalidade geral: at 2000 – F; e
c) tábua de Mortalidade de inválidos: at 2000 - F.

Por se tratar de um plano de benefícios estruturado na moda-
lidade de Contribuição Definida (CD), vale ressaltar que as hipóte-
ses atuariais não são utilizadas para apuração das obrigações do 
plano de benefícios junto a seus participantes e beneficiários, mas 
sim para o cálculo das rendas mensais, ou seja, são utilizadas para 
apuração do valor do benefício mensal, quando de sua concessão 
e em seu recálculo anual.

4. Resultados atuariais
o Plano PBPa, administrado pela oaBPrev-Pr, apresentou, em 
31/12/2016, resultado de equilíbrio técnico.  apurou-se uma Pro-
visão Matemática de r$ 239.213.954,60, sendo r$ 9.168.419,53 
referentes à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e r$ 
230.045.535,07 referentes à Provisão Matemática de Benefícios 
a Conceder.

Por se tratar de plano de benefícios estruturado na modalidade 
Contribuição Definida (CD), tanto na fase de capitalização como 
na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano PBPa 
para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta in-
dividual, conforme formulação constante em nota técnica atuarial 
vigente, justificando-se assim tal equilíbrio técnico.

desta forma, atesta-se atuarialmente que as informações cons-
tantes deste parecer foram devidamente avaliadas e refletem as 
bases cadastrais, bem como as informações contábeis fornecidas 
pela oaBPrev-Pr referente à data base 31/12/2016.

a rentabilidade auferida pelos recursos do plano em 2016, 
considerando-se as cotas vigentes em 31/12/2015 e 31/12/2016, 
foi de 10,77%.  no mesmo período, o índice de referência, varia-
ção do INPC  acumulado com a taxa real de juros fixada na avalia-
ção de 4,50% ao ano, acumulou 12,22%.   

Por fim, quanto ao Programa Administrativo, verificou-se a 
sua sustentabilidade em 2016 por conta da utilização de recursos 
acumulados anteriormente no Fundo administrativo. neste sen-
tido, observou-se no exercício de 2016 um aumento de 30,96% 
do Fundo administrativo em relação ao ano de 2015, já que em 
31/12/2015 correspondia a r$ 1.056.941,94 e apresentava em 
31/12/2016 um montante de r$ 1.384.145,16.

Considerando-se todo o exposto no presente parecer, é o caso 
de concluir 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 ava-
liação atuarial de 2016.

Florianópolis, 20 de abril de 2017. 

Luciano Duarte
atuário MiBa 1.111

PaReCeR atuaRial
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Plano de Contas 
ContáBil

PROVISÕES MATEMÁTICAS

entidade: fundo de pensão multipatrocinado da Ordem dos advogados do Brasil - seção paraná e da caixa de assistência dos advogados do paraná

nOme dO planO: plano de Benefícios previdenciários do advogado - pBpa

data Base da avaliação: 31/12/2016

data do cálculo: 31/12/2016

cOnta descriçãO valOr

2.3 patrimônio social r$ 240.598.099,76

2.3.1 patrimônio de cobertura do plano r$ 239.213.954,60

2.3.1.1 provisões matemáticas r$ 239.213.954,60

2.3.1.1.01 Benefícios concedidos r$ 9.168.419,53

2.3.1.1.01.01 contribuição definida r$ 9.168.419,53

2.3.1.1.01.01.01 saldo de contas dos assistidos r$ 9.168.419,53

2.3.1.1.01.01.01.01 saldo de contas dos assistidos - aposentados r$ 3.858.691,36

2.3.1.1.01.01.01.02 saldo de contas dos assistidos - pensionistas tipo 1 r$ 5.309.728,17

2.3.1.1.01.01.01.03 saldo de contas dos assistidos - pensionistas tipo 2 r$ 0,00

2.3.1.1.02 Benefícios a conceder r$ 230.045.535,07

2.3.1.1.02.01 contribuição definida r$ 230.045.535,07

2.3.1.1.02.01.01 saldo de contas – patrocinador(es)/instituidor(es) r$ 1.257.316,75

2.3.1.1.02.01.01.01 saldo de contas – patrocinadora - empregadores r$ 0,00

2.3.1.1.02.01.01.02 saldo de contas – patrocinadora - instituidores r$ 1.236.096,95

2.3.1.1.02.01.02.03 saldo de contas – participantes - cancelados aguardando r$ 21.219,80

2.3.1.1.02.01.02 saldo de contas – participantes r$ 228.788.218,32

2.3.1.1.02.01.02.01 saldo de contas – participantes – subconta individual r$ 219.457.320,03

2.3.1.1.02.01.02.02 saldo de contas – participantes - cancelados aguardando r$ 9.330.898,29

2.3.1.2 equilíbrio técnico r$ 0,00

2.3.1.2.01 resultados realizados r$ 0,00

2.3.1.2.01.01 superávit técnico acumulado r$ 0,00

2.3.1.2.01.01.01 reserva de contingência r$ 0,00

2.3.1.2.01.01.02 reserva especial para revisão do plano r$ 0,00

2.3.1.2.01.02 (-) déficit técnico acumulado r$ 0,00

2.3.2 fundos r$ 1.384.145,16

2.3.2.1 fundos previdenciais r$ 0,00

2.3.2.2 fundos administrativos r$ 1.384.145,16

2.3.2.3 fundos dos investimentos r$ 0,00
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estatístiCa PoPulaCional 
e gRáfiCos geRenCiais

distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes Por seXo

feminino 

45,97%

masculino 

54,03%

grÁFiCo 3
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes Por FaiXa etÁria

1.650

4.277

3.554

1.415

437

0 a 25 anos 26 a 35 anos 26 a 45 anos 46 a 55 anos 56 anos ou +

Conforme se verifica no Gráfico 3, a maioria dos participantes 
ativos do plano, aproximadamente 37,74%, se concentra 
na faixa etária de 26 a 35 anos. se for considerado que os 
participantes esperam se aposentar em média aos 64 anos, 
tem-se que esses participantes permanecerão no plano por mais 
29 anos, pelo menos. 

tendo em vista a média de tempo para que os participantes 
ativos se aposentem, é interessante que a entidade tenha como 
diferencial uma rentabilidade que seja acima dos índices de 
referência do plano que administra. Com isto, os saldos de 
seus participantes evoluirão além do esperado, trazendo, por 
conseguinte, um grau maior de satisfação na relação entre 
participantes e entidade.

1. PaRtiCiPantes atiVos
o conjunto dos participantes do plano é composto 
por 54,03% de integrantes do sexo masculino 
e 45,97% do sexo feminino. segundo o iBge, a 
expectativa de vida ao nascer das mulheres brasileiras 
é de 77,7 anos e dos homens de 70,6 anos. Com base 
na tábua at 2000 - F, a expectativa de vida estimada 
ao nascer é de aproximadamente 85,41 anos e, aos 
35,00 anos, que é a idade média dos participantes 
ativos, é de 51,16 anos.

De acordo com o Gráfico 4, percebe-se que a grande 
parte dos participantes ativos, aproximadamente 35,67%, 
contribuem para o plano de benefícios com valores 
de r$ 101,00 a r$ 200,00 por mês. Com base nestas 
informações, caso a entidade julgue prudente, esta poderá 
elaborar campanhas voltadas não somente à adesão de 
novos participantes, mas também ao incentivo para que os 
participantes atuais aumentem o nível de suas contribuições 
para o plano. Um resultado efetivo de uma ação como esta 
culminaria com uma evolução mais rápida do patrimônio, 
trazendo, consequentemente, maior sustentabilidade 
administrativa para a entidade e melhores perspectivas de 
rentabilidade.

grÁFiCo 4
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes
Por FaiXa de ContriBUiÇÃo

até 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 ou +

3.052

4.042

1.895

859
505

980
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No Gráfico 7, verifica-se o valor médio das contribuições que 
são vertidas pelos participantes ativos ao plano e que compõem 
seus respectivos saldos individuais, bem como aquelas destina-
das ao complemento dos benefícios de risco, decorrentes de 
morte e invalidez.

O Gráfico 8 demonstra o número de participantes que integra 
cada faixa de tempo de espera para a aposentadoria. assim, 
verifica-se que dois grupos possuem estatísticas parecidas, 
36,05% dos participantes irão se aposentar daqui a 20 a 30 
anos e, 35,85% irá se aposentar daqui a 30 a 40 anos. essa 
observação pode ser considerada para uma melhor alocação 
estratégica dos recursos garantidores do plano de benefícios.  

grÁFiCo 7
ContriBUiÇÃo MÉdia: BÁsiCa, PensÃo e inVaLidez
em r$ 

grÁFiCo 8 
distriBUiÇÃo do núMero de PartiCiPantes 
Por teMPo FaLtante Para aPosentadoria 

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

401

1.502

4.086 4.063

1.280

O Gráfico 5 demonstra à Entidade a distribuição das contri-
buições efetuadas pelos participantes ativos, considerando as 
contribuições básica e de risco (invalidez e morte). Com base 
em tais informações, pode-se ter uma melhor visualização de 
qual o destino dos recursos aportados pelos participantes.

no plano, grande parte das contribuições vertidas mensal-
mente, aproximadamente 74,37%, compõe o saldo de contas 
dos participantes. a outra parte é despendida para a aquisição 
dos seguros em casos de morte e de invalidez, disponibilizados 
pela seguradora parceira da entidade.

grÁFiCo 5
distriBUiÇÃo das ContriBUiÇÕes dos PartiCiPantes 

contribuição - 
pensão por morte 

16,91%

contribuição - invalidez 

8,72%

contribuição Básica

74,37%

Por meio do Gráfico 6, vislumbra-se o número de participantes por 
tipo de contribuição de risco que realizam. assim, percebe-se que 
58,76% dos participantes do plano contribuem para os riscos de 
invalidez e pensão. 13,13% contribuem somente para invalidez e 
1,23% contribuem apenas para pensão, totalizando 73,12% dos 
participantes ativos contribuindo de alguma forma para os benefí-
cios de risco. observa-se, contudo, que 26,88% do total de parti-
cipantes não contribuem para nenhum tipo de benefício de risco.

grÁFiCo 6 
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes  
Por oPÇÃo PeLas ContriBUiÇÕes de risCo

nOme da 
categOria

58,76%

não contribuem para risco 

26,88%
contribuem somente

para pensão 

1,23%

contribuem somente 
para invalidez

13,13%

Básica pensão invalidez

244,46

92,64

39,85
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grÁFiCo 9 
ProVisÃo MateMÁtiCa ConstitUída  
Por teMPo FaLtante Para a aPosentadoria
em milhões r$

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

39,82

68,30
73,33

33,18

5,70

Observa-se no Gráfico 10 que o Plano PBPA possui 20 partici-
pantes do sexo masculino e duas participantes do sexo femini-
no, 90,91% e 9,09%, respectivamente.

2. PaRtiCiPantes assistidos

grÁFiCo 10
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes Por seXo

feminino 

9,09%

masculino 

90,91%

O Gráfico 11 demonstra que um pouco mais da metade, 
59,09%, dos participantes assistidos optou pelo recebimento 
de suas rendas por Prazo determinado. o valor do benefício 
que percebem é suscetível a variações da rentabilidade, quando 
do recálculo anual. a compreensão por parte da massa ativa, e 
também assistida, quanto ao funcionamento do plano e das va-
riações possíveis dos valores dos benefícios é uma forma muito 
eficaz para a minimização de riscos da Entidade.

grÁFiCo 11
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes Por
oPÇÃo de reCeBiMento do BeneFíCio

prazo determinado 

40,91%

prazo indeterminado

59,09%
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Em atenção ao Gráfico 12, percebe-se que a massa de parti-
cipantes assistidos do plano está mais concentrada nas idades 
entre 61 e 70 anos. Conforme a tábua at 2000 - F, a expecta-
tiva de vida aos 61 anos é de 26,53 anos.

Observa-se através do Gráfico 15 que 50,00% dos pensionistas 
recebem seus benefícios por prazo indeterminado e 50,00% 
recebem por prazo determinado. da mesma forma que para os 
participantes em gozo de benefício de aposentadoria, tais esta-
tísticas nos demonstram a importância de uma educação pre-
videnciária dos pensionistas para uma compreensão quanto à 
influência da tábua de sobrevivência para o plano de benefícios.

grÁFiCo 12
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes Por FaiXa etÁria

grÁFiCo 13
distriBUiÇÃo dos PartiCiPantes
Por VaLor de BeneFíCio
em r$
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grÁFiCo 14
distriBUiÇÃo Por seXo

grÁFiCo 15
distriBUiÇÃo Por oPÇÃo 
de reCeBiMento do BeneFíCio
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50%

3. Pensionistas
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O Gráfico 16 demonstra que grande parte, aproximadamente 
54,17%, da população de pensionistas encontram-se na faixa 
etária entre 0 a 40 anos.

grÁFiCo 16
distriBUiÇÃo Por FaiXa etÁria

0 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos 61 a 65 anos 66 anos ou +

26

5
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grÁFiCo 17
distriBUiÇÃo Por FaiXa de BeneFíCio
em r$

0 a 500 501 a 1.500 1.501 a 2.000 2.001 a 2.500 2.501 ou +

20 20

2
4

2

através da análise da tabela 
2 percebe-se que houve 23 
concessões de benefício no 
ano de 2016. do total de 
aposentados do Plano PBPa, 
20 percebem benefício de 
aposentadoria programada 
e 2 percebem benefício por 
invalidez.

item 2014 2015 2016

nº de assistidos 15 17 22

idade média (anos) 65,47 66,53 66,77

tempo médio de filiação ao plano (anos) 7,28 8,26 9,30

Benefício médio r$ 1.283,56 r$ 1.164,69 r$ 1.334,53

saldo individual médio r$ 163.566,29 r$ 161.589,01 r$ 175.395,06

infoRmações geRais 
assistidos
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a tabela acima demonstra que o número de benefícios de pensão por morte em 2016 aumentou 
em 6,67% com relação ao ano de 2015. observa-se um aumento no valor dos benefícios médios 
dos pensionistas, e no saldo individual médio. 

item 2014 2015 2016

número de participantes falecidos 18 21 24

idade média 47,56 47,86 48,54

nº de pensionistas 36 45 48

idade média (anos) 38,67 37,40 38,73

Benefício médio r$ 804,99 r$ 877,86 r$ 903,85

saldo individual médio r$ 101.900,85 r$ 100.825,49 r$ 110.619,34

infoRmações
geRais Pensionistas
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Balanço
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grÁFiCo 18
BeneFíCios ConCedidos e a ConCeder

Benefício concedido 

3,83%

Benefício a conceder 

96,17%
O Gráfico 18 aponta que as Provisões Matemáticas de 
Benefícios a Conceder acumulam 96,17% dos recur-
sos destinados aos participantes do plano. esta infor-
mação pode 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$ 1.383.088,02 correspondem a porta-
bilidades oriundas de outras entidades Fechadas de 
Previdência Complementar e r$ 12.535.783,20 cor-
respondem à portabilidade proveniente de entidades 
abertas. os referidos valores de portabilidade já estão 
rentabilizados pela variação da cota do plano. 

Plano de BenefíCios - 
PRoVisões matemátiCas
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em atenção ao Plano de Contas estabelecido para as entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, por meio da resolução 
CnPC nº 08, de 31/10/2011, está elaborado um quadro que con-
tém as contas correspondentes às provisões e fundos do plano 
de benefícios em análise, calculadas a partir da base cadastral, 

que consta no aneXo ii do presente documento.
segue abaixo a estrutura contábil resumida das Provisões 

Matemáticas do Plano PBPa em 31/12/2014 e 31/12/2015, para 
fins de comparação, e em 31/12/2016, data-base da presente 
avaliação atuarial:

BAlAnCETE
cOnta descriçãO 2014 2015 2016

2.3 patrimônio social r$ 146.057.466,30 r$ 191.735.274,79 r$ 240.598.099,76

2.3.1 patrimônio de cobertura do plano r$ 145.176.588,23 r$ 190.678.332,85 r$ 239.213.954,60

2.3.1.1 provisões matemáticas r$ 145.176.588,23 r$ 190.678.332,85 r$ 239.213.954,60

2.3.1.1.01 Benefícios concedidos r$ 6.121.925,01 r$ 7.284.160,17 r$ 9.168.419,53

2.3.1.1.01.01 contribuição definida r$ 6.121.925,01 r$ 7.284.160,17 r$ 9.168.419,53

2.3.1.1.01.01.01 saldo de contas dos assistidos r$ 6.121.925,01 r$ 7.284.160,17 r$ 9.168.419,53

2.3.1.1.02 Benefícios a conceder r$ 139.054.663,22 r$ 183.394.172,68 r$ 230.045.535,07

2.3.1.1.02.01 contribuição definida r$ 139.054.663,22 r$ 183.394.172,68 r$ 230.045.535,07

2.3.1.1.02.01.01 saldo de contas – patroc/inst r$ 278.231,53 r$ 662.544,55 r$ 1.257.316,75

2.3.1.1.02.01.02 saldo de contas – participantes r$ 138.776.431,69 r$ 182.731.628,13 r$ 228.788.218,32 (*)

2.3.1.2 equilíbrio técnico r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.1.2.01 resultados realizados r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.1.2.01.01 superávit técnico acumulado r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.1.2.01.01.01 reserva de contingência r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.1.2.01.01.02 reserva especial r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.1.2.01.02 (-) déficit técnico acumulado r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.2 fundos r$ 880.878,07 r$ 1.056.941,94 r$ 1.384.145,16

2.3.2.1 fundos previdenciais r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

2.3.2.2 fundos administrativos r$ 880.878,07 r$ 1.056.941,94 r$ 1.384.145,16

2.3.2.3 fundos dos investimentos r$ 0,00 r$ 0,00 r$ 0,00

(*)estão incluídos os cancelados (situação 4), que são 2.428 com valor total de r$ 9.352.118,09 nos saldos de conta participante.

Por meio do Gráfico 19, pode-se observar a evolução do Patri-
mônio de Cobertura do Plano PBPa, desde o ano de 2014 até 
2016. depreende-se que está havendo um crescimento cons-
tante no valor nominal de um ano para outro, no período anali-
sado. de 2015 para o percentual de crescimento do Patrimônio 
de Cobertura do Plano foi de 25,5%.

grÁFiCo 19 
eVoLUÇÃo do PatriMônio Para CoBertUra do PLano
em milhões

2014 2015 2016

145,18
190,68

239,21

25,5%31,3%29,6%

PRoVisões matemátiCas
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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 indivi-
dual, sob o qual serão constituídas as Provisões Matemáticas in-
dividualmente para os participantes, sendo estas equivalentes, a 
qualquer tempo, ao saldo da Conta Participante, acumulado até 
o momento da avaliação. 

Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de 
Contribuição Definida (CD), os benefícios de prestação continua-
da 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 
real de juros como premissa para, juntamente a um indexador, de-
terminar um índice teórico de referência atuarial como ferramenta 
para comparar com a rentabilidade dos recursos garantidores.

a taxa real de juros, estimada como rentabilidade real, é uti-
lizada também para fins de cálculos dos benefícios, conforme 
exposto anteriormente. 

RentaBilidade

análise da sulamÉRiCa inVestimentos

o ano de 2016 foi marcado por surpresas in-
ternas no front político/econômico e eventos 
externos, como o Brexit (a saída da Inglater-
ra da União europeia), a eleição de donald 
trump, que contribuíram para maior incerteza 
global, em um mundo preocupado com a evo-
lução da economia chinesa e com infindáveis 
crises geopolíticas. 

o Brasil passou pelo afastamento da pre-
sidente dilma e o início de um novo governo, 
com mudanças drásticas na orientação da políti-
ca econômica, mas pressionado por baixo apoio 
popular em meio às incertezas decorrentes da 
operação Lava Jato e uma economia mergulha-
da em profunda recessão.

nas expectativas que cercam o ano de 
2017 temos alguns pontos que permitem cer-
to otimismo. Crescimento maior da economia 
americana, podendo resultar em desvaloriza-
ção cambial, mantendo impulso positivo ao 
setor externo, e, por conseguinte, ao setor in-
dustrial. Avanços da agenda fiscal, ao lado de 
juros domésticos em queda, contribuindo para 
o aumento da confiança dos agentes, devem 
pavimentar o caminho para um maior dinamis-
mo econômico em 2017. no entanto, há riscos 

que não devem ser ignorados. incertezas no 
campo político, decorrentes das delações no 
âmbito da Lava Jato, limitando a capacidade 
do governo de executar reformas em um qua-
dro de crise fiscal dos estados, podendo gerar 
obstáculos e retardar a retomada da economia.

o fundo oaB-Pr fechou o ano de 2016 com 
retorno de 10,82% contra 14,06% do Cdi. a 
rentabilidade foi impactada principalmente pela 
exposição do fundo a renda variável e a investi-
mento no exterior. os fundos de ações tiveram 
performance muito abaixo do ibovespa em fun-
ção da maior exposição a ações ligadas a câm-
bio e small caps. Já a alocação em fundos de 
investimento no exterior também prejudicaram 
a performance do fundo em função principal-
mente da valorização do real frente ao dólar. 

a exposição em fundos multimercados teve 
retorno ligeiramente abaixo do Cdi em função 
da grande volatilidade dos ativos no ano. do 
lado positivo, podemos destacar as posições nos 
fundos indexados a IPCA que foram beneficia-
dos pela queda de juros assim como a posição 
em fundos de crédito privado financeiro que se 
beneficiaram do fechamento das taxas das letras 
financeiras de grandes bancos.

analisando os últimos 
12 meses, de janeiro 
a dezembro de 2016, 
observa-se que os 
recursos do plano 
alcançaram uma 
rentabilidade líquida 
da cota do participante 
de 10,77%, enquanto 
que o índice de 
referência, variação do 
inPC acumulado com 
a taxa real de juros 
fixada nesta avaliação 
em 4,50% ao ano, 
montou em 12,22%, 
o que representa que 
a rentabilidade obtida 
pela entidade no 
período foi inferior em 
1,29% em relação ao 
índice de referência.
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análise da aditus ConsultoRia

metodologia  
de CálCulo:

o ano de 2016 começou com perspectiva muito complicada 
para o mercado, baseada em um ambiente interno bastante con-
turbado e em uma economia global com muitos riscos. a partir 
de meados de março, com perspectiva de mudança política, os 
mercados começaram a se ajustar, o que demandou correções 
de rota nas carteiras.

apesar dos ajustes feitos ao longo do ano, apenas parte da 
boa rentabilidade dos ativos de maior risco pode ser aprovei-
tada. desde o último trimestre de 2016, a carteira vem sendo 
ajustada para um cenário de taxas de juros mais baixas, que 
demandará maior dinamismo e, eventualmente, maior assun-
ção de risco.

1. Custos fornecidos pela sulamérica;
2. rentabilidade por segmento, também fornecida 
pela sulamérica;
3. Ponderação dos custos a partir da alocação no 
tempo, conforme dados disponíveis em base mensal.

rentaBilidade segmentOs 
de aplicaçãO líquida                     Bruta

fic OaBprev-pr 10,82% 10,90%

renda fixa 12,48% 12,53%

renda variável   8,66% 8,67%

estruturado 13,68% 13,69%

investimento no exterior -14,90% -14,89%

rentaBilidade

indíces 
cOmparativOs

períOdO

12m 24m 36m

OaBprev-pr 10,77% 24,05% 34,00%

iBOvespa 38,94% 20,44% 16,93%

cdi 14,06% 29,15% 43,10%

pOupança 8,34% 17,08% 25,37%

PRogRama administRatiVo

É importante também verificar a sustenta-
bilidade do programa administrativo da en-
tidade com relação ao Plano de Benefícios 
Plano PBPA. Para isso, foi utilizado o fluxo 
contábil de despesas e receitas administra-
tivas relativas ao período de janeiro/2015 a 
dezembro/2016.

esclareça-se que o Custeio administra-
tivo é utilizado para cobertura das despesas 
administrativas da gestão do plano de be-
nefícios e da entidade, que são custeadas 
pelo instituidor e pelos Participantes ativos, 
Participantes Assistidos e Beneficiários.  As 
movimentações financeiras do Plano PBPA 
contemplam as seguintes receitas: taxa 
de Carregamento, taxa de administração, 
aporte instituidor, Pró-Labore seguradora, 

rentabilidade dos investimentos e outras 
receitas administrativas.  

observando-se o último exercício, 
a despesa administrativa média mensal 
correspondeu ao valor de r$ 166.233,94 
e a receita administrativa média mensal 
a r$ 193.500,87 de modo que a receita 
média foi superior à despesa média em 
r$ 27.266,94. nesta relação de corres-
pondência, verificou-se que ocorreu, no 

último ano, um aumento no Fundo admi-
nistrativo de 30,96%, uma vez era de r$ 
1.056.941,94 em 31/12/2015 e passou a 
ser de r$ 1.384.145,16 em 31/12/2016.

Apresenta-se a seguir o gráfico que 
demonstra a evolução do saldo do Fundo 
administrativo no exercício de 2016, de 
modo a tornar mais elucidativa a visualiza-
ção do comportamento desta conta:
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o Patrimônio da oaBPrev-Pr 
aumentou 25,37% em 2016 
em comparação ao ano de 
2015, atingindo o valor de r$ 
242.714 mil, sendo r$ 38.057 
mil de contribuições, aportes 
e portabilidades  e r$ 22.042 
mil de rentabilidade.

grÁFiCo 20
eVoLUÇÃo do FUndo adMinistratiVo
Milhares (R$)

fev/16 mar/16 aBr/16 mai/16 jun/16 jul/16 agO/16 set/16 Out/16 nOv/16 dez/16

1.106
1.183 1.204 1.249 1.275 1.293 1.334 1.354 1.381

1.447 1.420 1.384

jan/16
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87.329
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PolítiCa de 
inVestimentos

A Política de Investimentos tem por fina-
lidade definir as alocações dos recursos 
financeiros do PBPA, com base nos cená-
rios 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 inves-

timentos para os fundos de pensão.

na reunião de dezembro, o Conselho 
deliberativo aprovou a revisão da Política 
de investimentos da entidade para o exer-
cício de 2016, conforme demonstrativo a 
seguir:

segmentO / mandatO
alOcaçãO (%)

índice de referência meta de rentaBilidade
OBjetivO mínimO máximO

renda fixa 70 60 100 cdi inpc + 5% a.a.

renda variável 13 0 30 iBrx inpc + 9% a.a.

investimentos estruturados 9 0 20 cdi + 3% a.a. inpc + 8% a.a.

fundos multimercados 7,5 0 10 cdi + 3% a.a inpc + 8% a.a

fundos de participação 1,5 0 10 ipca +8% a.a inpc +8% a.a

investimento no exterior 8 0 10 inpc + 5% a.a. inpc + 6% a.a.

planO de BenefíciOs: 2006005065 – pBpa – mês 12/2016

cOnsOlidaçãO cOntáBil valOr em $1000

total demonstrativo de investimentos 242.652

carteira própria – depósitos 1.064

demonstrativo de investimentos – fundos (1º nível ) – total 241.588

renda fixa – 94,42% 228.723

renda variável – 5,58% 12.865

Período de reFerÊnCia 2013/2017

demonstRatiVos
de inVestimentos 

fundo exclusivo sulamerica OaBprev fic - cnpj 08.648.690/0001-00.
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Custos de gestÃo 
de inVestimentos

fic sulamerica OaBprev-pr

especificaçãO 2016

taxa de administração r$ 112.621,64

taxa de custódia r$ 14.011,30

taxa cvm r$ 20.696,72

taxa anBid r$ 4.215,00

cetip r$24.022,09

demais custos r$ 6.670,23

total anual r$ 183.127,90

execuçãO Orçamentaria 2016

itens previstO realizadO

quadro social 14.392 13.761

receita contribuição previdenciária 28.347.154,00 29.062.784,00

receita aportes eventuais 3.250.000,00 6.120.823,00

receita portabilidade de pgBls 1.800.000,00 1.666.255,00

receita administrativa 2.258.260,00 2.179.504,00

despesas administrativas 2.258.231,00 1.994.807,00

fundo administrativo 1.362.129,00 1.384.145,00

fundo previdenciário 237.243.300,00 241.588.547,00

eXeCuçÃo 
oRçamentáRia

*considerando o patrimônio do fic em 31/12/2016 em r$ 241.588.551,17, o custo de gestão anual de r$ 183.127,90 corresponde a 0,075% a.a.
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ativO 2016 2015 passivO 2016 2015

disponível 1.064 728 exigível Operacional 2.116 1.857

realizável 241.592 192.804 gestão previdencial 1.915 1.689

gestão administrativa 3 4 gestão administrativa 201 168

investimentos 241.589 192.800 patrimônio social 240.598 191.735

fundos de investimento 241.589 192.800 patrimônio de cobertura do plano 239.214 190.678

permanente 58 60 provisões matemáticas 239.214 190.678

imobilizado 58 60 Benefícios concedidos 9.168 7.284

Benefícios a conceder 230.046 183.394

  fundos 1.384 1.057

  fundos administrativos 1.384 1.057

tOtal dO ativO 242.714 193.592 tOtal dO passivO 242.714 193.592

descriçãO 2016 2015 variaçãO %

a) patrimônio social - início do exercício 191.735 146.057 31,27%

1. adições 62.309 54.208 14,94%

(+) contribuições previdenciais 37.944 33.688 12,63%

(+) resultado positivo líquido dos investimentos - gestão previdencial 22.043 18.890 16,69%

(+) receitas administrativas 2.180 1.508 44,56%

(+) resultado positivo líquido dos investimentos - gestão administrativa 143 122 17,21%

2. destinações -13.446 -8.530 57,63%

(-) Benefícios -11.452 -7.076 61,84%

(-) despesas administrativas -1.995 -1.454 37,21%

3. acréscimo/decréscimo no patrimônio social (1+2) 48.863 45.678 6,97%

(+/-) provisões matemáticas 48.536 45.502 6,67%

(+/-) fundos administrativos 327 176 85,80%

 B) patrimônio social - final do exercício (a+3+4) 240.598 191.735 25,48%

demonstRações ContáBeis

i - BaLanÇo PatriMoniaL

ii - deMonstraÇÃo da MUtaÇÃo do PatriMônio soCiaL

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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descriçãO 2016 2015 variaçãO %

a) ativo líquido - início do exercício 190.678 145.177 31,34%

1. adições 60.100 52.846 13,73%

(+) contribuições 38.058 33.957 12,08%

(+) resultado positivo líquido dos investimentos - gestão previdencial 22.043 18.890 16,69%

2. destinações -11.565 -7.345 57,45%

(-) Benefícios -11.452 -7.077 61,82%

(-) custeio administrativo -113 -268 -57,84%

3. acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 48.536 45.502 6,67%

(+/-) provisões matemáticas 48.536 45.502 6,67%

B) ativo líquido - final do exercício (a+3+4) 239.214 190.678 25,45%

c) fundos não previdenciais 1.384 1.057 30,94%

(+/-) fundos administrativos 1.384 1.057 30,94%

descriçãO 2016 2015 variaçãO %

1. ativos 242.513 193.424 25,38%

disponível 1.064 727 46,35%

recebível 1.384 1.057 30,94%

investimento 240.065 191.640 25,27%

fundos de investimento 240.065 191.640 25,27%

2. Obrigações 1.915 1.689 13,38%

Operacional 1.915 1.689 13,38%

3. fundos não previdenciais 1.384 1.057 30,94%

fundos administrativos 1.384 1.057 30,94%

5. ativo líquido (1-2-3-4) 239.214 190.678 25,45%

provisões matemáticas 239.214 190.678 25,45%

iii - deMonstraÇÃo da MUtaÇÃo do atiVo LíQUido Por PLano de BeneFíCios

iV - deMonstraÇÃo do atiVo LíQUido Por PLano de BeneFíCios

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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descriçãO 2016 2015 variaçãO %

a) fundo administrativo do exercício anterior 1.057 881 19,98%

 1. custeio da gestão administrativa 2.322 1.630 42,45%

1.1. receitas 2.322 1.630 42,45%

custeio administrativo da gestão previdencial 113 268 -57,84%

receitas diretas 2.066 1.240 66,61%

resultado positivo líquido dos investimentos 143 122 17,21%

2. despesas administrativas -1.995 -1.454 37,21%

2.1. administração previdencial -1.959 -1.422 37,76%

pessoal e encargos -1.029 -891 15,49%

treinamentos/congressos e seminários -26 -19 36,84%

viagens e estadias -53 -33 60,61%

serviços de terceiros -481 -256 87,89%

despesas gerais -232 -127 82,68%

depreciações e amortizações -11 -10 10,00%

tributos -127 -86 47,67%
2.2. administração dos investimentos -36 -32 12,50%

serviços de terceiros -36 -32 12,50%

 4. sobra/insuficiência da gestão administrativa (1-2) 327 176 85,80%

 5. constituição/reversão do fundo administrativo (4) 327 176 85,80%

B) fundo administrativo do exercício atual (a+5) 1.384 1.057 30,94%

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

descriçãO 2016 2015 variaçãO %

provisões técnicas (1+4) 241.129 192.367 25,35%

1. provisões matemáticas 239.214 190.678 25,45%

1.1. Benefícios concedidos 9.168 7.284 25,86%

contribuição definida 9.168 7.284 25,86%

1.2. Benefícios a conceder 230.046 183.394 25,44%

contribuição definida 230.046 183.394 25,44%

saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 1.257 663 89,59%

saldo de contas - parcela participantes 228.788 182.732 25,20%

4. exigível Operacional 1.915 1.689 13,38%

4.1. gestão previdencial 1.915 1.689 13,38%

Vii - deMonstraÇÃo das ProVisÕes tÉCniCas do PLano de BeneFíCios

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 advoga-
dos do Paraná – oaBPrev-Pr é entidade fechada de previdência 
complementar, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patri-
monial, financeira e administrativa, regida por Estatuto, pelos 
regulamentos dos planos de benefícios por ela operados e pela 
legislação em vigor, constituída sob a forma de sociedade de pre-
vidência 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 Previ-
denciários do advogado – PBPa.

a secretaria de Previdência Complementar do Ministério da 
Previdência social, através da análise técnica nº 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 regulamen-
to do Plano de Benefícios Previdenciários do advogado-PBPa, nos 
termos da portaria 665 publicada no Diário Oficial da União nº 
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 
benefícios de natureza previdenciária, constituídos por institui-
dores, 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 co-
missões 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 to-
talidade 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 atendi-
mento às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores 
das atividades das entidades fechadas de previdência complemen-
tar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 

2011, instrução sPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, alterada 
pela instrução PreViC nº 25 de 17 de dezembro de 2015, e reso-
lução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, 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 apre-
sentação da demonstração do Fluxo de Caixa. a estrutura da pla-
nificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de 
longo prazo da sua atividade.

o oaBPrev-Pr apresenta mensalmente balancetes, por Planos 
de Benefícios, do Plano de gestão administrativa e consolida-
do, segregando os registros contábeis dos planos de benefícios 
previdenciais administrados pela entidade, bem como o plano 
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 XX de mar-
ço de 201X 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 auto-
nomia patrimonial do plano de benefícios de forma a identificar, 
separadamente, o plano de benefícios previdenciais administrado 
pela entidade, bem como o plano de gestão administrativa, para 
assegurar um conjunto de informações consistentes e transpa-
rentes, com objetivo de caracterizar as atividades destinadas à 
realização de funções predeterminadas. 

o oaBPrev-Pr adota métodos e critérios objetivos e unifor-
mes ao longo do tempo, sendo que as modificações relevantes 
decorrentes da alteração do normativo contábil estão evidencia-
das em Notas Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas 
demonstrações contábeis. 

os registros relativos a contribuições de participantes vincula-
dos ao plano de contribuição definida são escriturados com base 
no regime de caixa, de acordo com item 8.1 do anexo C da reso-
lução CnPC nº 08 de 31 de outubro de 2011.
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todos os demais lançamentos contábeis são registrados com 
base no Princípio da Competência, significando que na determi-
nação do resultado são computadas as receitas, as adições e 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 
previdencial e de investimentos. 

a utilização dos procedimentos contidos nas resoluções do 
CnPC nº 15 e nº 16 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 nos planos administrados 
pelo oaBPreV-Pr.

a comprovação de adequação das hipóteses biométricas, de-
mográficas, econômicas e financeiras às características da massa 
de participantes e assistidos e do plano de benefícios de caráter 
previdenciário é exigida apenas para os planos cujos benefícios 
tenham seu valor ou nível previamente estabelecido e cujo cus-
teio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua 
concessão e manutenção, bem como para os planos que adqui-
ram característica de benefício definido na fase de concessão.

3.1. Principais diretrizes contábeis
as principais práticas contábeis adotadas podem ser resumidas 
como segue:

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 pe-
los 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 título de investimentos, no ativo realizável, estão incluídas 
todas as aplicações de recursos da entidade. Considerando as dis-
posições da resolução CgPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, 
alterada pela resolução CgPC nº 22, de 25 de setembro de 2006, 
a Entidade classificou toda a sua carteira de títulos e valores mo-
biliários na categoria de títulos para negociação.

títulos para negociação – registra os títulos com propósito de 
serem negociados, independentemente do prazo a decorrer do 
título na data de aquisição, os quais 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 ba-

lanço, com base no valor da quota do patrimônio e classificadas 
de acordo com a categoria de cada fundo. a entidade investe 
todos os seus recursos em fundo exclusivo classificado como mul-
timercado.

Fundos Multimercados 
A classificação dos Fundos Multimercados se baseia nas estraté-
gias 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, 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 mone-
tárias e os encargos proporcionais aplicáveis até a data do balan-
ço. registra os valores a pagar assumidos pelos planos previden-
ciais e pelo Plano de gestão administrativa.

3.1.6. Patrimônio Social
Corresponde ao ativo Líquido da entidade e é composto pelo 
Patrimônio de Cobertura dos Planos e pelos Fundos.

3.1.6.1. Patrimônio de Cobertura dos Planos
registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pe-
los participantes do plano de benefícios previdenciais, de acordo 
com nota técnica atuarial.

Provisões matemáticas são apuradas de forma 100 % finan-
ceira 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 matemáticas em conformidade com os critérios 
aprovados pela sPC e estão representadas por:

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

• Provisão matemática de benefícios a conceder – Correspon-
de às contribuições individuais dos participantes ativos ou 
aguardando benefícios ou institutos de resgate ou portabi-
lidade.

3.1.6.2. Fundos - Fundo Administrativo
o Fundo administrativo corresponde ao valor apurado decor-
rente das sobras, entre as contribuições para a cobertura das 
despesas administrativas previdenciais, resultado dos investi-
mentos do próprio fundo administrativo, outras receitas admi-
nistrativas e as despesas administrativas previdenciais mensais 
efetivamente incorridas. os valores acumulados no Fundo po-
derão ser utilizados para custear as despesas administrativas do 
exercício subsequente.
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nota 4 - disPoniVel
em 31 de dezembro a entidade apresenta recursos disponíveis 
em caixa e depositados em conta corrente:

descriçãO 2016 2015

caixa/fundo fixo 1 1

Bradesco 101 64

Banco do Brasil 24 63

caixa econômica federal 916 593

itaú 22 7

total do disponível 1.064 728

nota 5 – inVestimentos

de acordo com o artigo 6º da resolução CMn nº 3.792 de 
24/09/2009, e nos termos do artigo 31 da Lei Complementar nº 
109, 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 
- seLiC e na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC.

a distribuição dos recursos entre as classes de ativos é feita 
através do Fundo exclusivo Sul América OABPrev-PR Fundo de In-
vestimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, 
inscrito no CnPJ sob nº 08.648.690/0001-00.

em 31 de dezembro a Demonstração Consolidada dos Inves-
timentos era a seguinte:

descriçãO 2016 2015

fundos de investimento 241.589 192.800

multimercado 241.589 192.800

sul américa OaBprev pr fic fim 241.589 192.800

total dos investimentos 241.589 192.800

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

CoMPosiÇÃo de Carteira

renda fixa - títulos públicos 

4,70%

cotas de fundos - rf

85,30%

cotas de fundos - rv

5,32%

fundos de investimento estruturados 

3,18%
renda fixa - títulos privados 

1,45%

Outros 

0,05%

nota 6 - PeRmanente
todos os itens registrados no ativo Permanente foram inventaria-
dos e classificados de acordo com a sua natureza e devidamente 
depreciados de acordo com a data de aquisição e o tempo de 
vida útil. em 31 de dezembro apresentava os seguintes saldos:

descriçãO 2016 aquisições/
depreciações 2015

imOBilizadO 58 -2 60

OperaciOnal cOrpóreO 58 -2 60

Bens móveis 58 -2 60

computadores 11 2 9

custo 44 5 39

depreciação acumulada (20%) -33 -3 -30

periféricos 1 1 0

custo 10 1 9

depreciação acumulada (20%) -9 - -9

sistemas Operacionais 1 - 1

custo 5 - 5

depreciação acumulada (20%) -4 - -4

móveis e utensílios 42 -3 45

custo 81 4 77

depreciação acumulada (10%) -39 -7 -32

máquinas e equipamentos 3 -1 4

custo 11 - 11

depreciação acumulada (10%) -8 -1 -7

total do permanente 58 -2 60

nota 7 – eXigíVel oPeRaCional
registra os compromissos vencíveis segregados nas gestões Pre-
videncial, administrativa e dos investimentos e apresenta os se-
guintes saldos:

rentaBiLidade %

fev/16

0,88%

mar/16

0,37%

aBr/16

1,16%

mai/16

0,23%

jun/16

0,76%

jul/16

1,86%

agO/16

0,93%

set/16

1,03%

Out/16

1,43%

nOv/16

0,09%

dez/16

1,01%

0,55%

jan/16

rentabilidade do fundo de investimento calculdas do último dia útil do mês anterior ao útlimo dia útil do mês.
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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 ad-
ministrativo.

classificaçãO descriçãO 2016 2015

1.2.2.3
participaçãO nO planO  
de gestãO administrativa

- -

1.2.2.3.01 participação no pga – pBpa 1.384 1.057

1.2.2.3.01 participação no pga - operações comuns -1.384 -1.057

2.3.2.2.02 participaçãO nO fundO administrativO pga - -

2.3.2.2.02.01 participação no fundo administrativo pga - pBpa 1.384 1.057

2.3.2.2.02.01 participação no fundo administrativo pga - operações comuns -1.384 -1.057

nota 9 - Resultado das oPeRações
9.1. Gestão Previdencial 
o resultado do plano de benefícios previdenciais no exercício 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 instituído de contribuição de-
finida, todo o resultado é distribuído aos participantes, por meio 
da constituição ou reversão de provisões matemáticas, desta for-
ma não há formação de superávit ou déficit.

Cálculo da taxa de juros atuarial 
para o exercício de 2016
a taxa de juros de 4,33% foi calculada conforme metodologia 
constante na resolução CnPC nº 15 de 19 de novembro de 2014, 
instrução PreViC nº 23 de junho de 2015 e Portaria PreViC nº 
186 de 28 de abril de 2016.

de acordo com a metodologia constante nos referidos normati-
vos a duração do passivo do Plano de benefícios resultou em 10 
anos, com taxa parâmetro máxima de 5,59% ao ano.

Por se tratar de planos de Contribuição Definida, a adoção das ta-
xas de juros não impacta 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 nº 16 de 19 de novembro de 2014, instrução 
MPs/PreViC/dC nº 19 de 04 de fevereiro de 2015 e Portaria Pre-
ViC nº 708 de 22 de dezembro de 2015 não se aplica ao Plano 
por ser plano de Contribuição Definida, e como tal não apresen-
tou superávit ou déficit.

9.2. 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 decorren-

nota 8 – PatRimÔnio soCial
8.1. Patrimônio de Cobertura do Plano
8.1.1. Provisões Matemáticas
as provisões matemáticas são determinadas por atuário, em con-
formidade com os critérios aprovados pela sPC e apresentam os 
seguintes saldos:

descriçãO 2016 2015

provisões matemáticas 239.214 190.678

Benefícios concedidos 9.168 7.284

contribuição definida 7.284

saldo de contas dos assistidos 7.284

Benefícios a conceder 230.046 183.394

contribuição definida 230.046 183.394

saldo de contas - parcela instituidores 1.257 -

saldo de contas - parcela participantes 228.789 183.394

total patrimônio de cobertura do plano 239.214 190.678

em 2015 o saldo da parcela instituidores no valor de r$ 663 foi 
informado na mesma conta da parcela participantes.

8.2. Fundos
8.2.1. Fundo Administrativo
o fundo administrativo é formado pela diferença apurada entre as 
fontes de receita e custeio e as despesas do Plano de gestão adminis-
trativa e corresponde à parcela ainda não utilizada das receitas des-
tinadas 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 administra-
tivo. em 31 de dezembro a rubrica apresentava os seguintes saldos:

descriçãO 2016 2015

constituição pela diferença entre receitas e despesas 831 646

atualização pela remuneração dos investimentos do pga 533 411

total do fundo administrativo 1.384 1.057

descriçãO 2016 2015

gestão previdencial 1.915 1.689

Benefícios de aposentadoria a pagar 133 87

contribuições para cobertura de risco a repassar à seguradora 933 863

créditos para ex associados (iasapar) 610 551

irrf s/benefícios e resgates 195 170

Outras exigibilidades 44 18

gestão administrativa 201 168

salários e encargos 174 147

fornecedores diversos 9 8

retenções e tributos a recolher 18 13

total do exigível operacional 2.116 1.857
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tes 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.

9.2.1 –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 cober-
tura de despesas administrativas e constituição do Fundo admi-
nistrativo. durante o exercício o referido repasse somou:

descriçãO 2016 2015

gestão previdencial 113 268

contribuição para custeio 113 268

receitas diretas 2.067 1.240

pro-labore mongeral 2.067 1.240

total das receitas 2.180 1.508

9.3. Despesas Administrativas
Para a consecução de suas atividades a entidade tem gastos com 
a administração que são classificados no Plano de Gestão Admi-
nistrativa. a entidade não remunera seus dirigentes. os gastos 
com a manutenção foram:

Curitiba, 31 de dezembro de 2016.

Wellington silveira

Diretor Presidente

João Laercio de amorim

Contador
CRC-SC 017.046/O-2-S-PR
CPF 495.578.319-87

9.4. Fluxo de Investimentos
o resultado dos investimentos formado pelas variações positivas, 
subtraídas das variações negativas é transferido para as gestões 
previdencial e administrativa na proporção dos seus recursos ga-
rantidores investidos. 

descriçãO 2016 2015

gestãO previdencial 1.959 1.422

pessoal e encargos 1.029 891

treinamentos/congressos e seminários 26 19

viagens e estadias 53 33

serviços de terceiros 481 256

consultoria atuarial 51 50

consultoria contábil 52 48

recursos humanos 12 10

informática 87 75

auditoria contábil 22 19

gestão/planejamento estratégico 7 32

Outras – tarifas bancárias 50 22

despesas gerais 232 127

tributos 127 86

depreciações e amortizações 11 10

investimentOs 36 32

serviços de terceiros 36 32

consultoria dos investimentos 6 27

consultoria jurídica 30 5

total das despesas administrativas 1.995 1.454

descriçãO 2016 2015

rendas/variações pOsitivas 22.186 19.832

fundOs de investimentO 22.186 19.832

fundOs 22.186 19.832

multimercadO 22.186 19.832

variação positiva anual 22.186 19.832

variação positiva anual - pBpa 22.043 19.702

variação positiva anual - pga 143 127

rendas/variações negativas - -821

fundOs de investimentO - -821

fundOs - -821

multimercadO - -821

variação negativa anual - -821

variação negativa anual - pBpa - -816

variação negativa anual - pga - -5

apuraçãO dO fluxO dOs investimentOs 22.186 19.011

gestãO previdencial - pBpa 22.043 18.889

gestãO administrativa - pga 143 122

resultado dos investimentos 22.186 19.011
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PaReCeRes

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

Curitiba - Pr.

Opinião  
examinamos as demonstrações contábeis do Fundo de Pensão 
Multipatrocinado da ordem dos advogados do Brasil, seção Pa-
raná e da Caixa de assistência dos advogados do Paraná - oaB-
Prev-PR (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas de-
monstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do 
plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais 
por plano de benefício que compreendem a demonstração do 
ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técni-
cas do plano para o exercício findo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis.

em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Fundo 
de Pensão Multipatrocinado da ordem dos advogados do Brasil, 
seção Paraná e da Caixa de assistência dos advogados do Para-
ná - oaBPrev-Pr e individual por plano de benefício em 31 de 
dezembro de 2016 e o desempenho consolidado e por plano de 
benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades reguladas pelo Conselho nacional de Previdência 
Complementar - CnPC.

Base para opinião  
nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. somos independentes em relação à 
entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demons-
trações contábeis
a administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo 
Conselho nacional de Previdência Complementar - CnPC e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis 
nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. as distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. o risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. 
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• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-
nos da entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da entidade. se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a entidade a não mais se manter em continuidade ope-
racional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. 

Maringá - Pr, 13 de março de 2017.

Curitiba – Pr, 23 de março de 2017

BEZ Auditores Independentes S/S
CrC Pr 5.010/o-2

Raphael Bernardes da Silveira
Membro

Marco Antônio Harger Lückmann
Contador

CrC Pr 023.456/o - 6 - t - Pr

Ricardo Baumann Bindo
Membro

Nataniel Ricci
Membro

os membros do Conselho Fiscal da oaBPrev-Pr, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem exami-
nado os documentos contábeis, relatório de risco e Performance dos investimentos – aditUs, relatório de enquadramento 
dos investimentos na Política de investimentos – aditUs, Balanço Patrimonial e demostrações Contábeis referentes ao exercí-
cio de 2016 e de acordo com o relatório e Parecer da Bez & associados – auditores independentes e do Parecer atuarial da 
data a, são de opinião que tais documentos merecem aprovação.

PaReCeR do ConselHo fisCal
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Curitiba, 24 de março de 2017

Maurício de Paula Soares Guimarães
Presidente

Daniel H. S. Montanha Teixeira
Membro

José Luiz C. Taborda Rauen
Membro

Jocelaine Moraes de Souza
Membro

Mauro Ribeiro Borges
Membro

Majoly A. dos Anjos Hardy
Membro

Carlos Alberto C. Machado
Membro

os membros do Conselho deliberativo da oaBPrev-Pr, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado 
o Balanço Patrimonial, a demonstração da Mutação do Patrimônio social, a demonstração da Mutação do ativo Líquido, a demons-
tração do Ativo Líquido, a Demonstração da Plano de Gestão Administrativa (consolidada), a Demonstração das Obrigações Atuariais 
do Plano, as demonstrações Contábeis Consolidadas, as notas explicativas e o Parecer atuarial elaboradas pela consultoria data a, 
o Parecer da Bez & associados – auditores independentes, todos relativos ao exercício de 2016 e acatando o Parecer do Conselho 
Fiscal, manifestam a sua opinião de que tais documentos e as contas da oaBPrev-Pr do exercício de 2016 merecem aprovação.
 em face disso, por unanimidade, os conselheiros devidamente habilitados, deliberam pela aprovação das contas do exercício de 
2016.

deliBeRaçÃo do ConselHo deliBeRatiVo 2016
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diRetoRia, 
ConselHos 
e ColaBoRadoRes

diRetoRia
eXeCutiVa

diretor presidente 
Wellington silveira

diretor financeiro 
Brasílio vicente de castro neto

diretor administrativo 
josé ricardo cavalcanti de albuquerque

ConselHo
fisCal

presidente 
rafael laynes Bassil

titulares
ricardo Baumann Bindo
Osni carlos fanini da silva

suplentes
raphael Bernardes da silveira
alzira alvina ramos sperandio
joanilda Braga de souza

ColaBoRadoRes
gerente executivo
felipe josé vidigal dos santos

assistentes administrativos 
ana Waléria sypniewski
fabio nogueira
ira maria rey
jaqueline penhabel
josé luiz aliberte
marcos jansson    
renata de lara
silvia lima

ConselHo 
deliBeRatiVo

presidente 
jose manuel justo silva

titulares
melissa folmann    
majoly aline dos anjos hardy
iuri ferrari cocicov
daniel hajjar sagboni montanha teixeira
guilherme Kloss neto                                              

suplentes
caetano Branco pimpão de almeida
andrey salmazo poubel
silvio Batista   
jaiderson rivarola pereira
marcus aurélio malinoski
carlos alberto costa machado
regis marcelino castamann
maria solange marechi pio vieira
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