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Dentre os paraísos espalhados pela Terra, alguns deles foram batizados de “Maravilhas do 
Mundo”. Duas dessas maravilhas são nossas. Mas, no fundo, nós sabemos que carregamos 
muito mais que apenas dois lugares de extrema exuberância. Aqui vemos maravilhas, de 
todas as formas e tamanhos, em todos os cantos por onde passamos. De acordo com o di-
cionário, paraíso é “o lugar ideal onde reina a felicidade”. Em outras palavras, com a OABPrev, 
paraíso também é o seu futuro.

As 7 Maravilhas da Natureza



MENSAGEM DADiretoria
Uma das maravilhas que uma pessoa pode conquistar ao longo da vida é ter a garantia 
de um futuro tranquilo. Depois de anos de trabalho, nada mais justo do que ter uma 
renda complementar para poder desfrutar das boas coisas do mundo. 

Nesse sentimento, escolhemos como tema para nosso Relatório Anual de Informações 
- 2019, as “Sete Maravilhas Naturais do Mundo” e convidamos você para que juntos, 
possamos nos imaginar viajando nesta grande aventura por lugares incríveis do nosso 
planeta e ao mesmo tempo levar ao seu conhecimento os resultados referentes à nos-
sa gestão no último ano.

Esta Diretoria tem trabalhado com dedicação para poder propiciar aos nossos partic-
ipantes e seus dependentes, um plano de previdência que atenda suas expectativas, 
que seja rentável e que valorize seu investimento no longo prazo.

O resultado disso pode ser observado na rentabilidade acumulada no exercício de 2019, 
que foi de 11,79%. Neste aspecto, em conjunto com a nossa gestora SulAmérica Investi-
mentos, estamos atentos a todos os possíveis cenários econômicos. Com isso, estrutur-
amos nossa Política de Investimentos, com vistas a minimizar os efeitos de eventuais 
crises. É o que tem acontecido desde o início de nosso fundo de pensão. 

Ressaltamos ainda, que devido ao tamanho que já atingimos, temos mantido zeradas as 
taxas de carregamento e de administração de nosso plano, que só foi possível graças a con-
strutiva parceria que mantivemos ao longo deste tempo com a MAG Seguros. Isso por si só 
torna a OABPrev-PR muito mais atraente que outros planos de previdência  existentes no 
mercado, sem contar o retorno proporcionado aos nossos participantes, uma vez que as 
suas contribuições mensais e eventuais aportes são integralmente revertidos no seu capital. 

Cabe destacar que, grande parte do que construímos até hoje, se deve também ao apoio 
que temos tido de nossos Instituidores, a OAB Paraná e Caixa de Assistência dos Advo-
gados. Sempre nos dando abertura para em conjunto, participarmos em eventos para 
divulgação de nosso plano, publicando nosso conteúdo na Revista da Ordem e nos in-
cluindo nos principais acontecimentos promovidos por ambos, como por exemplos os 
Colégios de Presidentes e as Conferências Estaduais, entre outros.

Mas para administrar um plano como o nosso é necessário ter pessoas comprometidas, 
que vivem o dia a dia do nosso fundo de pensão. E nesse quesito, podemos contar com 
a competência de nossa equipe administrativa, que se dedica com afinco ao bom fun-
cionamento do nosso plano. Como também contamos com a valiosa contribuição dos 
membros de nossos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sempre prontos à tarefa de conduzir 
as principais decisões que norteiam a OABPrev-PR.

Assim, reforçamos o convite para você conferir as informações contidas neste relatório, 
onde poderá verificar de perto tudo isso e muito mais, além de se imaginar numa via-
gem por lindas paisagens do nosso planeta.

Boa leitura! 

José Manuel Justo Silva
Diretor Presidente

Brasilio Vicente de Castro Neto
Diretor Financeiro

Rafael Laynes Bassil
Diretor Administrativo e de Benefícios
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CAPÍTULO 1
Principais Atividades
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Em 2019 a OABPrev-PR manteve o ritmo de crescimento e encerrou o exercício com 2.118 
novos associados e um total de 16.973 participantes no quadro geral. Isso representa um 
aumento de 7,3% em relação ao ano anterior.

Já o patrimônio do fundo de pensão igualmente aumentou e chegou ao final de dezem-
bro no montante aproximado de R$ 440 milhões. Isso representa um aumento de 22% 
em relação ao patrimônio de 2018.

O fundo exclusivo da entidade registrou uma rendimento acumulado de 11,79%, que cor-
responde a 199,08 do CDI. O resultado dos últimos 24 e 36 meses foi de 18,97% (123,61% 
do CDI) e 31,90 (111,92% do CDI), respectivamente.

Porém, foi em agosto que a OABPrev-PR atingiu uma importante marca em sua história. 
O patrimônio do fundo de pensão atingiu a cifra de R$ 400 milhões em capital aplicado. 

Em setembro a nova diretoria executiva da OABPrev-PR tomou posse para a gestão 
2019/2022, numa cerimônia realizada no Edifício Maringá, em Curitiba. O advogado José 
Manuel Justo Silva foi empossado para o cargo de diretor presidente. Já para o cargo 
de diretor administrativo e de benefícios, tomou posse o advogado Rafael Laynes Bas-
sil. A diretoria financeira do fundo de pensão ficou sob responsabilidade do também 
advogado Brasilio Vicente de Castro Neto.

Entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro foi realizada a eleição dos novos mem-
bros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da OABPrev-PR. Foram eleitos para o Conselho 
Deliberativo os advogados Elenice Hass de Oliveira Pedroza, Jocelaine Moraes de Souza, 
Leonardo Ziccarelli Rodrigues e Daniel Hajjar Sagboni Montanha Teixeira. Para o Consel-
ho Fiscal foram eleitos Alexandre João Barbur Neto e Cilene Angélica Peres.

A composição dos colegiados também é formada por membros indicados pelos institu-
idores. A OAB Paraná indicou pera o Conselho Deliberativo os advogados José Luiz Costa 
Taborda Rauen, Roger Oliveira Lopes e para o Conselho Fiscal Nataniel Ricci e Maria An-
gélica Medeiros Rossi. Já a CAA Paraná indicou para o Conselho Deliberativo os advoga-
dos Marcos Araújo Fernandes, Marcus Aurélio Malinoski e para o Conselho Fiscal Ricardo 
Baumann Bindo, Leandro Alberto Bernardi.

Ao longo do ano foram realizadas 31 aulas do curso Criando Riqueza, ofertado pela OAB-
Prev-PR em parceria com a ESA e com a MAG Seguros. O curso faz parte do Programa de Ed-
ucação Financeira e Previdenciária da entidade e aborda temas sobre investimentos, plane-
jamento tributário e o próprio plano de previdência ofertado aos advogados e dependentes. 
As aulas ocorreram nas subseções de Cianorte, Maringá (2), Araucária, Apucarana, Londri-
na (2), Goioerê, Cascavel, São José dos Pinhais, Medianeira, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Campo 
Mourão, Nova Esperança, Campo Largo, Paranavaí, Umuarama, Jacarezinho, Colombo, Lapa 
e Rio Negro. Em Curitiba foram realizados 09 cursos.

Principais Atividades
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CAPÍTULO 1 • PRINCIPAIS ATIVIDADES

Educação Previdenciária
Em 2019, 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 
aposentadoria complementar. A Entidade ofertou o curso Criando Riqueza e também produziu notícias, artigos, matérias e e-mails marketing sobre os mais diferentes assuntos 
ligados à Previdência Complementar e a importância que todo associado deve dedicar a sua própria aposentadoria. Neste período foram enviados:

INFORMATIVO ONLINE

Número de edições: 12
Periodicidade: Mensal
Características: Matérias sobre a entidade, 
contemplando temas 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.

E-MAIL MARKETING

Número de malas diretas: 18
Periodicidade: De acordo com a necessidade
Características: Conteúdo informativo, com 
campanhas de incentivo à Educação Financeira 
e Previdenciária.

CURSO CRIANDO RIQUEZA

Aulas realizadas: 31
Conteúdo: Informações sobre investimentos, planejamento tributário e 
o plano de previdência da OABPrev-PR. 
Locais: Subseções de Cianorte, Maringá (2), Araucária, Apucarana, 
Londrina (2), Goioerê, Cascavel, São José dos Pinhais, Medianeira, 
Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Campo Mourão, Nova Esperança, Campo 
Largo, Paranavaí, Umuarama, Jacarezinho, Colombo, Lapa, Rio 
Negro. Seccional OAB Paraná - Curitiba, 9 cursos realizados.
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CAPÍTULO 2 • GESTÃO PREVIDENCIAL

Instituidores
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO PARANÁ – OAB-PR
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ – CAA/PR   

PARTICIPANTES ATIVOS

A base cadastral do Plano de Benefícios apresentou 16.973 participantes ativos, incluin-
do-se nesse número os participantes cujos planos foram cancelados, mas que não exer-
ceram o direito aos Institutos Resgate, Portabilidade ou Benefício Proporcional Diferido.

PARTICIPANTES ASSISTIDOS

Em 2019 foram concedidos 11 benefícios de Aposentadoria Programada, 02 Aposenta-
dorias por Invalidez e 15 Pensões por Morte.

No final do exercício, a entidade contava com 41 Aposentadorias Programadas, 07 
Aposentadorias por Invalidez e 78 benefícios de Pensão por Morte, somando 126 
benefícios previdenciários.

Evolução do Quadro Associativo

Gráfico 1: Evolução Acumulada

Gráfico 2: Evolução Anual

No gráfico 1 se observa a evolução do número de participantes em cada ano, desde o 
início da OABPrev-PR. 

Já no gráfico 2 se verifica o número de participantes que aderiram ao plano em cada 
mês de 2019.

RELATÓRIO PREVIDENCIAL

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
JAN A DEZ / 2019

Participantes em 2018 15.810

Adesões em 2019 1.871

Resgates (675)

Cancelamentos (0)

Concessão de Benefícios (21)

Portabilidade (12)

Participantes 2019 16.973
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CAPÍTULO 2 • GESTÃO PREVIDENCIAL

Estatística Populacional e Gráficos Gerenciais 
1. PARTICIPANTES ATIVOS

Gráfico 1: Distribuição dos participantes ativos por sexo

Gráfico 2: Distribuição dos participantes ativos por faixa etária

Conforme se verifica no Gráfico 2, a maioria dos participantes ativos do plano, aproxima-
damente 64,24%, se concentra na faixa etária de 26 a 45 anos. Se for considerado que os 
participantes esperam se aposentar em média aos 64 anos, tem-se que permanecerão 
no plano por mais 19 anos, pelo menos. 

Gráfico 3: Distribuição dos participantes ativos por faixa de contribuição

De acordo com o Gráfico 3, percebe-se que grande parte dos participantes ativos, aprox-
imadamente 46,98%, contribuem para o plano de benefícios com valores de R$ 100,01 a 
R$ 200,00 por mês.

Gráfico 4: Distribuição das contribuições dos participantes ativos

Feminino
47,57%

Masculino
52,43%

Contribuição 
Básica
77,99%

Contribuição 
Pensão por Morte

13,60%

Contribuição
Invalidez

8,41%

O conjunto dos participantes do plano é com-
posto por 52,43% de integrantes do sexo mascu-
lino e 47,57% do sexo feminino. Segundo o IBGE, 
a expectativa de vida ao nascer das mulheres 
brasileiras é de 79,9 anos e dos homens de 72,8 
anos. Com base na Tábua AT 2000 - F, a expecta-
tiva de vida estimada ao nascer é de aproxima-
damente 85,41 anos e, aos 34 anos, que é a idade 
média dos participantes ativos, a esperança de 
sobrevivência é de mais 52,14 anos.

O Gráfico 4 demonstra à Entidade 
a distribuição das contribuições 
efetuadas pelos participantes ati-
vos, considerando as contribuições 
básica e de risco (invalidez e morte). 
Com base em tais informações, 
pode-se ter uma melhor visual-
ização de qual o destino dos recur-
sos aportados pelos participantes. até 25 anos 26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos acima de 56 anos
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CAPÍTULO 2 • GESTÃO PREVIDENCIAL

Gráfico 5: Distribuição dos participantes ativos por opção pelas contribuições de risco

Gráfico 6: Contribuição média: básica, pensão e invalidez

Gráfico 7: Distribuição do número de participantes ativos por tempo faltante para 
aposentadoria

O Gráfico 7 demonstra o número de participantes que integra cada faixa de tempo de 
espera para a aposentadoria. Assim, verifica-se que a maioria dos participantes do plano, 
aproximadamente 68,03%, está pertencente à faixa de 20 a 40 anos distante da idade 
de aposentadoria. Essa observação pode ser considerada para uma melhor alocação es-
tratégica dos recursos garantidores do plano de benefícios.  

Gráfico 8: Provisão matemática constituída por tempo faltante para a aposentadoria

Com base no Gráfico 8, pode-se extrair também importantes informações para o esta-
belecimento das estratégias de investimentos da Entidade. Verifica-se que os partici-
pantes que estão na faixa de 10 a 30 anos faltantes para concessão de benefício concen-
tram 50,77% da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder – RMBaC do plano.

Contribuem
para invalidez

e pensão
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Não
contribuem 
para risco

36,93%

Contribuem 
somente 

para pensão
1,32%Contribuem 
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invalidez
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Por meio do Gráfico 5, verifica-se a pro-
porção de participantes por tipo de 
contribuição de risco que realizam. As-
sim, percebe-se que 48,19% dos par-
ticipantes do plano contribuem para 
ambos os riscos de pensão e invalidez; 
13,56% contribuem somente para inva-
lidez e 1,32% contribuem apenas para 
pensão, totalizando 63,39% dos partici-
pantes ativos contribuindo de alguma 
forma para os benefícios de risco. Ob-
serva-se, contudo, que 36,93% do total 
de participantes não contribuem para 
nenhum tipo de benefício de risco.

No plano, 77,99% das contribuições vertidas mensalmente compõem o saldo de con-
tas 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. 

Básica Pensão Invalidez

R$ 274,51

R$ 96,65 R$ 47,95
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No Gráfico 6, verifica-se o valor médio 
das contribuições que são vertidas pe-
los participantes ativos ao plano e que 
compõem seus respectivos saldos indi-
viduais, bem como aquelas destinadas 
ao complemento dos benefícios de ris-
co, decorrentes de morte e invalidez.
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CAPÍTULO 2 • GESTÃO PREVIDENCIAL

2. PARTICIPANTES ASSISTIDOS

Gráfico 9: Distribuição dos  participantes assistidos por sexo Gráfico 11: Distribuição dos participantes assistidos por faixa etária

Observa-se no Gráfico 9 que, de todos os participantes que iniciaram o recebimento 
de benefícios no plano, 75% são do sexo masculino e 25% são do sexo feminino.

Gráfico 10: Distribuição dos participantes assistidos por opção de recebimento do benefício

Em atenção ao Gráfico 11, percebe-se que a massa de participantes assistidos do pla-
no está mais concentrada nas idades entre 61 a 70 anos. E conforme a Tábua AT 2000 
– F, a expectativa de vida aos 61 anos é de 26,5 anos.

Gráfico 12: Distribuição dos participantes assistidos por valor de benefício

Com base no Gráfico 12, observa-se que a maior parte dos participantes assistidos,  
equivalente a 73%, percebe benefícios entre R$ 500,01 e R$ 2.500,00.

O Gráfico 10 demonstra que 56,25% dos participantes assistidos optou pelo recebimento 
de suas rendas por Prazo Determinado e 43,75% dos participantes optou pelo Prazo Inde-
terminado. O valor do benefício que percebem é suscetível a variações da rentabilidade, 
quando do recálculo anual. 
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CAPÍTULO 2 • GESTÃO PREVIDENCIAL

3. PENSIONISTAS

Gráfico 13: Distribuição de pensionistas por sexo

Feminino
24,36%

Masculino
75,64%

Com base no Gráfico 13, observa-se que 75,64% dos pensionistas do Plano PBPA são 
do sexo masculino, enquanto 24,36% são do sexo feminino.

Gráfico 14: Distribuição dos pensionistas por opção de recebimento do benefício

Prazo
determinado

61,54%

Prazo
indeterminado

38,46%

Observa-se no Gráfico 14 que 38,46% dos pensionistas recebem seus benefícios por Prazo 
Indeterminado e 61,54% recebem por Prazo Determinado. Da mesma forma que para os 
participantes em gozo de benefício de aposentadoria, tais estatísticas nos demonstram a 
importância de uma educação previdenciária dos pensionistas para uma compreensão 
quanto à influência da tábua de sobrevivência para o plano de benefícios.

Gráfico 15: Distribuição dos pensionistas por faixa etária
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Gráfico 16: Distribuição dos pensionistas por faixa de benefício

Observando 
o Gráfico 16, 
percebe-se 
que 75,64% dos 
pensionistas 
recebem 
benefícios de até 
R$ 1.500,00.
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O Gráfico 15 
demonstra 
que 52,28% da 
população dos 
pensionistas 
encontra-se na 
faixa etária de até 
40 anos.

Plano de Benefícios
Gráfico 1: Distribuição das provisões matemáticas • 31/12/2019

O Gráfico 2 aponta que as Provisões Matemáti-
cas de Benefícios a Conceder acumulam 94,90% 
dos recursos destinados aos participantes do pla-
no, restando 5,10% correspondente às Provisões 
Matemáticas de Benefícios Concedidos. Esta 
análise poderá embasar os estudos da Entidade 
para a tomada de decisão, quanto aos tipos de in-
vestimentos, para alocação desses recursos.

Benefício
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CAPÍTULO 3 • PROVISÕES MATEMÁTICAS

Em atenção ao Plano de Contas estabelecido para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por meio da Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018, está elaborado um quadro 
que contém 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 de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA em 31/12/2017 e 31/12/2018, para fins de com-
paração, e em 31/12/2019, data-base da presente Avaliação Atuarial:

RELATÓRIO PREVIDENCIAL

CONTA DESCRIÇÃO 2017 2018 2019*

2.3 Patrimônio Social R$ 298.204.539,11 R$ 356.485.249,97 R$ 438.466.030,34

2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano R$ 296.540.644,04 R$ 354.668.524,09 R$ 436.614.509,24

2.3.1.1 Provisões Matemáticas R$ 296.540.644,04 R$ 354.668.524,09 R$ 436.614.509,24

2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos R$ 13.225.408,25 R$ 14.719.386,56 R$ 22.261.006,89

2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida R$ 13.225.408,25 R$ 14.719.386,56 R$ 22.261.006,89

2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Contas dos Assistidos R$ 13.225.408,25 R$ 14.719.386,56 R$ 22.261.006,89

2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder R$ 283.315.235,79 R$ 339.949.137,53 R$ 414.353.502,35

2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida R$ 283.315.235,79 R$ 339.949.137,53 R$ 414.353.502,35

2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas – Patroc/Inst R$ 0,00 R$ 2.863.241,22 R$ 3.953.417,13

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas – Participantes R$ 283.315.235,79 R$ 337.085.896,31 R$ 410.400.085,22

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 Revisão de Plano 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$ 1.663.895,07 R$ 1.816.725,88 R$ 1.851.521,10

2.3.2.1 Fundos Previdenciais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3.2.2 Fundos Administrativos R$ 1.663.895,07 R$ 1.816.725,88 R$ 1.851.521,10

2.3.2.3 Fundos Dos Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

* Está incluído o grupo de 3.546 indivíduos, registrados na situação desligados ou cancelados, cujo valor total nos saldos de Conta Individual é equivalente a R$ 24.160.977,49.
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Regime Financeiro e Métodos de Financiamento

Rentabilidade do Plano

CAPÍTULO 3 • PROVISÕES MATEMÁTICAS

Adota-se para as Avaliações Atuariais do Plano de Benefícios Previdenciários do Ad-
vogado - PBPA o regime financeiro de Capitalização e o Método de Capitalização Fi-
nanceira Individual, sob o qual serão constituídas as Provisões Matemáticas individu-
almente para os participantes, sendo estas equivalentes, a qualquer tempo, ao saldo 
da Conta Individual, acumulado até o momento da avaliação. 

Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD), 
os benefícios de prestação continuada têm seu valor permanentemente ajustado ao 
saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de 
benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e 
os benefícios pagos.

Assim, não há garantia mínima de rentabilidade nas fases de capitalização e percep-
ção dos benefícios, sendo adotada uma taxa real de juros como premissa para, jun-
tamente a um indexador, determinar 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 utilizada também para fins 
de cálculos dos benefícios, conforme exposto anteriormente.

Em função da modalidade do plano de benefícios, é vedada a garantia de renta-
bilidade mínima tanto na fase de capitalização quanto na de percepção de renda. 

Dessa forma, a taxa real de juros de 4,09%, adotada como premissa em 31/12/2019, 
acrescida do indexador inflacionário do Plano, o INPC , determina um índice de 
referência atuarial (benchmark) como ferramenta para mensurar e comparar sua 
rentabilidade.

É importante destacar que os indicadores inflacionários, tanto INPC quanto IPCA, são 
divulgados com um mês de defasagem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE. Ou seja, se a definição de um benchmark está sendo realizada no mês 
de dezembro, o índice disponível será o do mês de novembro. Essa metodologia vale 
tanto para a definição do benchmark, quanto para o pagamento da rentabilidade de 
um título público.

A taxa de juros estimada como rentabilidade real é utilizada também para fins de 
cálculo dos benefícios, conforme formulação demonstrada em Nota Técnica Atuarial 
aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

A partir do histórico das rentabilidades auferidas pelos recursos garantidores do Plano 
de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA, correspondente à evolução dos 
valores das cotas no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, apurou-se uma 
rentabilidade acumulada de 46,11%. 

Analisando apenas os 12 últimos meses, de janeiro a dezembro de 2019, observa-se 
que os recursos do plano alcançaram uma rentabilidade de 11,79%.

No exercício de 2019, a variação acumulada – de dezembro/2018 a novembro/2019 - do 
INPC acrescido da nova taxa real de juros vigente de 4,09% ao ano, resultou em um 
indicador de 7,59%.
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Dessa forma, ao comparar a rentabilidade do Plano no exercício de 2019 de 11,79% com 
o benchmark de 7,59%, observa-se que a rentabilidade obtida foi superior em 3,90% 
em relação ao novo índice de referência.

Importante ainda destacar que, em conformidade com a Resolução CNPC n° 30, de 
10/10/2018, deve-se adotar taxa de juros real anual no intervalo compreendido entre 
70% (setenta por cento) da taxa de juros parâmetro e 0,4% (quatro décimos por cen-
to) ao ano acima da taxa de juros parâmetro, considerando-se a duração de dez anos. 
Neste sentido, a taxa de juros parâmetro para a duração do passivo de 10 anos, ob-
servando-se a estrutura a termo de taxa de juros média, segundo a Portaria Previc nº 
300, de 12/04/2019, é de 5,84% ao ano, sendo o limite inferior de 4,09% ao ano e o limite 
superior de 6,24% ao ano.

O Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA, no que tange à hipótese 
de juros, encontra-se adequado aos ditames da norma vigente.

Não obstante, sugere-se que as simulações desenvolvidas para se projetar os benefícios futuros 
dos participantes, em função de suas contribuições, considerem taxa de juros compatível com 
a política de investimentos definida pela Entidade, sendo importante também a demonstra-
ção de diferentes cenários, de forma que os interessados tenham a ciência de que seus bene-
fícios futuros dependem, em grande parte, da rentabilidade auferida pelos recursos do plano. 

Análise de Rentabilidade
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CAPÍTULO 4 • GESTÃO FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

Gestão dos Investimentos

RENTABILIDADE

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

CUSTOS DE GESTÃO

O fundo instituído OABPrev-PR terceiriza sua gestão financeira de acordo com a LC 109/2001.

Considerando seu porte e visando o menor custo operacional possível, adotou como 
modelo a gestão de seus ativos através um Fundo de Investimentos Multimercado 
Exclusivo, sob gestão da SulAmérica Investimentos, contemplando os segmentos de 
renda fixa, renda variável, fundos multimercados, investimentos estruturados, inves-
timentos no exterior, títulos públicos e privados.

Por ter cota diária e não cobrar taxa de administração, a rentabilidade da cota do fun-
do é a mesma das contas individuais dos participantes e as contribuições normais e 
aportes são cotizados com a cota do dia do pagamento.

Analisando os últimos 12 meses, de janeiro a dezembro de 2019, observa-se que a cota do 
participante obteve uma rentabilidade líquida de 11,79%, correspondente a 197,75% do CDI. 

RENTABILIDADE

ÍNDICES COMPARATIVOS
PERÍODO

12M 24M 36M

OABPrev-PR 11,79% 18,97% 31,90%

IBOVESPA 31,58% 51,36% 92,02%

CDI 5,92% 12,73% 22,97%

POUPANÇA 4,26% 9,08% 16,29%

PLANO DE BENEFÍCIOS: 2006005065 – PBPA – MÊS 12/2019
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL VALOR EM $1000

Total Demonstrativo de Investimentos 439.058

Carteira Própria – Depósitos 2.011

Demonstrativo de Investimentos – Fundos (1º Nível ) – Total 439.058

Renda Fixa/Multimercado: 86,79% 327.705

Renda Variável: 13,21% 30.168

    FIM SULAMERICA OABPREV-PR
ESPECIFICAÇÃO 2019

Taxa de Administração R$ 127.914,00

Custódia/Controladoria R$ 133.479,00

Corretagem R$ 26.325,00

Taxa CVM, ANBID, CETIP/Outros        R$ 103.785,00

Total Custos R$ 391.503,00

RENTABILIDADE SEGMENTOS DE APLICAÇÃO LÍQUIDA

Renda Fixa            8,37%

Renda Variável          50,64%

Estruturado            8,41%

Rentabilidade da Carteira          11,79%

Fundo Exclusivo SULAMERICA OABPREV FIC - CNPJ 08.648.690/0001-00.

Verificamos que os custos de gestão dos recursos no montante de R$ 391.503,00 ficaram 
dentro dos parâmetros praticados pelo mercado financeiro, em função do modelo de ges-
tão adotado. A Entidade administra seus recursos através de um FICFIM Exclusivo, sob ges-
tão da SulAmérica Investimentos, com taxa de administração líquida de 0,03% a.a (incluída 
a elaboração do DI), acrescido apenas das taxas legais que incidem sobre o instrumento fi-
nanceiro, o que projeta um custo anualizado em torno de 0,08% do patrimônio sob gestão.
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CAPÍTULO 4 • GESTÃO FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO POR SEGMENTO

20

FUNDOS  R$ % DEZEMBRO 2019 12 MESES 24 MESES 36 MESES

SULAMÉRICA OABPREV-PR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  R$ 439.057.749,73 100% 2,36% 11,79% 11,77% 18,99% 31,96%

629,00% 197,75% 196,64% 148,41% 132,88%

Renda Fixa/Crédito Privado  R$ 38.417.553,10 8,75%

SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  R$ 25.178.877,31 5,73% 0,49% 5,89% 5,91% 12,86% 25,34%

130,41% 98,80% 98,78% 100,51% 105,37%

SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  R$ 5.429.428,62 1,24% 0,20% 0,61% 0,63% 7,64% 20,85%

52,32% 10,27% 10,47% 59,68% 86,69%

AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  R$ 7.811.583,25 1,78% 0,39% 5,49% 5,51% 12,67% 24,55%

104,40% 92,06% 92,09% 98,98% 102,09%

Renda Fixa  R$ 25.158.009,06 5,73%

MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA  R$ 25.157.522,08 5,73% 0,38% 5,99% 6,02% 13,01% 24,84%

100,33% 100,51% 100,50% 101,68% 103,26%

Renda Fixa/IMA  R$ 23.489.589,61 5,35%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  R$ 11.857.508,18 2,70% 0,34% 11,91% 11,94% 21,14% 36,76%

91,74% 199,89% 199,47% 165,24% 152,83%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP  R$ 11.655.426,91 2,65% 2,32% 22,85% 22,87% 40,45% 60,83%

618,67% 383,34% 382,11% 316,08% 252,92%

Multimercado 4.661  R$ 179.091.656,11 40,79%

PARANÁ FI MULTIMERCADO  R$ 67.357.990,88 15,34% 1,32% 9,56% 9,59% 17,57%

351,46% 160,47% 160,15% 137,33%

NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO  R$ 11.535.377,63 2,63% 1,17% 7,41% 7,43% 13,96% 25,38%

312,81% 124,38% 124,20% 109,07% 105,54%

MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO  R$ 6.764.667,61 1,54% 0,60% 6,01% 6,03% 12,42% 25,59%

159,42% 100,82% 100,76% 97,07% 106,40%

ITAÚ OAB PREV PARANÁ FI MULTIMERCADO  R$ 62.515.822,87 14,24% 0,83% 9,89% 9,92% 14,33%

220,29% 166,01% 165,70% 112,01%

SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO  R$ 30.894.351,75 7,04% 0,34% 6,21% 6,23% 13,43% 26,59%

91,03% 104,22% 104,13% 104,94% 110,55%

Multimercado  R$ 45.135.136,67 10,28%

SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO  R$ 10.065.654,20 2,29% 0,63% 7,62% 7,62% 11,56% 29,93%

169,09% 127,84% 127,38% 90,38% 124,42%

TRUXT I MACRO FIC MULTIMERCADO  R$ 7.903.044,30 1,80% 1,66% 7,21% 7,22% 14,23%



CAPÍTULO 4 • GESTÃO FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO POR SEGMENTO

444,13% 120,97% 120,66%

SULAMÉRICA APOLLO FI MULTIMERCADO  R$ 11.703.672,98 2,67% 1,11% 10,24% 10,25%

297,12% 171,76% 172,06%

LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO  R$ 6.187.871,07 1,41% 3,37% 15,00% 15,08%

899,69% 251,70% 251,97%

KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO  R$ 9.256.583,12 2,11% 3,48% 15,07% 15,16%

928,79% 252,87% 253,18%

Ações  R$ 57.999.528,74 13,21%

SUL AMÉRICA EXPERTISE FI AÇÕES  R$ 22.158,06 0,01% 12,62% 9,62% 9,61% -10,61% -15,43%

3.368,05% 161,41% 160,54% -82,92% -64,15%

SULAMÉRICA SELECTION FI AÇÕES  R$ 13.904.223,46 3,17% 21,15% 91,96% 91,95% 122,64% 190,61%

5.645,14% 1.542,97% 1.536,12% 958,41% 792,49%

OCEANA SELECTION FIC AÇÕES  R$ 11.672.790,28 2,66% 10,40% 46,06% 46,04% 67,54% 124,86%

2.776,91% 772,84% 769,06% 527,85% 519,14%

4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES  R$ 9.840.527,58 2,24% 9,47% 43,99% 43,98% 55,85% 102,72%

2.528,50% 738,13% 734,75% 436,50% 427,08%

MOAT CAPITAL FIC AÇÕES  R$ 7.638.182,35 1,74% 8,82% 43,85% 43,84% 87,20% 172,54%

2.353,62% 735,72% 732,37% 681,48% 717,38%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES  R$ 14.893.464,45 3,39% 9,57% 47,82% 47,82% 80,21% 138,34%

2.553,62% 802,42% 798,85% 626,82% 575,17%

Outros Ativos  R$ 69.840.571,23 15,91%

Ativos (NTN-B)  R$ 30.134.737,93 6,86%

Ativos (OVER)  R$ 3.880.208,75 0,88%

Ativos (LF)  R$ 22.422.995,78 5,11%

FIDC  R$ 43.905,77 0,01%

BOVA11  R$ 13.358.723,00 3,04%

FDCSILV6 FMAXSNII

Índices

CDI Abertura 0,37% 5,96% 5,99% 12,80% 24,05%

Ibovespa 6,85% 31,58% 31,58% 51,36% 92,02%

IMA-B 2,01% 22,95% 22,98% 39,05% 56,85%

IMA-B 5 1,24% 13,15% 13,18% 24,35% 40,01%

FUNDOS  R$ % DEZEMBRO 2019 12 MESES 24 MESES 36 MESES
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CAPÍTULO 4 • GESTÃO FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

ITENS PREVISTO REALIZADO

Quadro Social 16.981 16969

Receita Contribuição Previdenciária 38.458.688,00      39.910.942,00

Receita Aportes Eventuais 5.900.000,00 10.490.154,00

Receita Portabilidade de PGBLs 1.800.000,00 2.008.154,00

Receita Administrativa 2.735.036,00 2.635.033,00

Rentabilidade do Fundo Administrativo 185.602,00 214.243,00

Pró-Labore 2.405.434,00 2.286.453,00

Outras 144.000,00 134.337,00

Despesas Administrativas 2.529.361,00 2.609.081,00

Pessoal e Encargos 1.425.800,00 1.415.632,00

Consultoria Atuarial 60.240,00 64.299,00

Consultoria Contábil 72.400,00 72.414,00

Sistema Informática 114.000,00 144.925,00

Auditoria Externa 28.840,00 23.445,00

Consultoria de Investimentos 32.760,00 34.667,00

Sistema de Cobrança 271.382,00 326.204,00

Outros 523.939 527.495,00

Resgates 7.200.000,00 12.981.994,00

Fundo Administrativo 2.055.675,00 1.851.521,00

Fundo Previdenciário 428.473.634,00 436.614.509,00

LIMITE
LEGAL

ALOCAÇÃO
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR

Renda Fixa 100% 72,00% 50,00% 100,00%

Renda Variável 70% 18,00% 0,00% 30,00%

Investimentos Estruturados 20% 15,00% 0,00% 20,00%

Investimentos no Exterior 10% 5,00% 0,00% 10,00%

Imóveis 20% 5,00% 0,00% 20,00%

Operação com Participantes 15% 0,00% 0,00% 0,00%

O Patrimônio da OABPrev-PR aumentou 22% em 2019 em comparação ao ano de 
2018, atingindo o valor de R$ 439.057 mil, sendo R$ 38.545 mil de contribuições, apor-
tes e portabilidades líquidas e R$ 44.127 mil de rentabilidade.

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

Na reunião de novembro/19, o Conselho Deliberativo aprovou a revisão da Política de 
Investimentos da Entidade para o exercício de 2020, conforme demonstrativo a seguir:

2006 2010 20172008 20152012 20192007 20142011 20182009 20162013

439.057

357.873

300.022

242.714

193.592

146.057
113.991

87.329
63.531

46.483
33.88822.26816.33212.230
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CAPÍTULO 4 • GESTÃO FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

ANÁLISE SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

ANÁLISE DA ADITUS CONSULTORIA

O ano de 2019 trouxe resultados muito positivos para os fundos de pensão de maneira 
geral, e em particular para a OABPrev-PR. Tais resultados foram oriundos, sobretudo, 
da combinação de bons resultados na Renda Fixa com excelente desempenho da 
Renda Variável, e ambos derivaram de um mesmo fundamento econômico: reformas 
no país e perspectiva de maior crescimento da economia nos próximos anos.

A estabilização da inflação em patamares muito baixos permitiu ao Banco Central su-
cessivos cortes de juros, levando a taxa SELIC ao menor patamar de sua história. Esse 
movimento favoreceu as posições de Renda Fixa, que tiveram performance muito 
acima dos índices de referência. Ao mesmo tempo, a queda dos juros incentiva pro-
dução e consumo, trazendo clara perspectiva de melhora econômica nos próximos 
anos – e a Renda Variável antecipa esse movimento.

Apesar de um ano bastante interessante, a perspectiva para 2020 é mais complexa: 
juros muito baixos sempre trazem um cenário muito desafiador para investidores de 
longo prazo. Certamente haverá a necessidade de mais diversificação e de novas clas-
ses de ativos dentro das carteiras, a fim de permitir a busca de retorno compatíveis 
com as metas estabelecidas.

Em 2019 o fundo SulAmérica OABPrev-PR FIM CP rendeu 11,79% contra 5,96% do CDI 
(197,75% do CDI). Em 31/12/2019 o fundo estava com a seguinte alocação em fundos: 
8,75% em fundos Renda Fixa Crédito Privado, 5,73% em fundos Renda Fixa, 5,35% em 
fundos Renda Fixa atrelados à Inflação, 40,79% em fundos Multimercados adequa-
dos à Res. 4661, 10,28% em fundos Multimercados Estruturados, 13,21% em fundos de 
Ações e 3,04% em fundo de índice de renda variável negociado em bolsa (ETF de Ibo-
vespa - BOVA11). Em ativos, na mesma data, tínhamos a seguinte alocação: 7,75% em 
Títulos Públicos, sendo 6,86% em NTN-B (classificação dos títulos mantidos até o ven-
cimento) e 0,88% em Over; além de 5,12% em Títulos Privados Financeiros. Ao longo 
desse período, as classes de fundos que mais contribuíram para a rentabilidade do 
portfólio foram: Ações, Renda Fixa Índices, Multimercado Estruturado e Multimerca-
do Institucional. 

O ano de 2019 foi marcado por juros em queda, com o PIB crescendo em ritmo lento, 
elevado nível de desemprego, a inflação comportada ao longo do ano e política mo-
netária estimulativa dos bancos centrais ao redor do mundo, o que abriu espaço para 
o Banco Central brasileiro reduzir a Selic para a mínima histórica de 4,50% (dois pon-
tos porcentuais a menos do que no encerramento de 2018). Neste sentido, a busca 
por risco prevaleceu e o Ibovespa, também amparado pelo avanço de reformas, como 
a aprovação da Previdência, acumulou ganho de 31,58% em 2019. O dólar terminou o 
ano cotado em R$ 4,0118, acumulando valorização de 3,63%, em nível acima daquele 
projetado por grande parte dos economistas, que apostavam num dólar mais próxi-
mo a R$3,80 no fechamento de 2019, como pode ser verificado nas previsões apresen-
tadas nos Relatórios de Mercado Focus, do Banco Central, divulgados ao final de 2018 
e início de 2019. 

Mantivemos ao longo do ano uma carteira posicionada de forma a refletir um cenário 
otimista, mas cauteloso, mediante a perspectiva de aprovação da reforma da previ-

23

dência, melhora da atividade, queda da taxa de juros e inflação controlada. Na classe 
renda variável, iniciamos o ano com a alocação em torno de 8,50%, alocação esta, que 
foi aumentando gradativamente até cerca de 10,50%, conforme o risco de não aprova-
ção da reforma e elevado ruído político foram diminuindo. Na medida em que estes 
riscos se dissiparam, aumentamos a alocação em ações para o nível de 15%. 

Para 2020, acreditamos que, diante do otimismo com a retomada da economia brasi-
leira, a classe renda variável pode se destacar, novamente, em rentabilidade. A nossa 
projeção da Selic para o final do ano de 2020 é de 4,50%, mesmo patamar no qual ela 
termina 2019. Neste sentido, reduziremos a alocação em fundos da classe renda fixa 
inflação e aumentaremos a alocação em fundos da classe renda variável e renda fixa 
livre, com exposição à taxa de juros, mas com grau de liberdade e sem compromisso 
de posicionamento direcional específico no mercado de juros real e nominal.
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Aos Administradores, Conselheiros e Participantes do Fundo de Pensão Multipatroci-
nado 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 Paraná e da Caixa de Assistência dos Advo-
gados do Paraná - OABPrev-PR (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolida-
das da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as de-
monstrações individuais por plano de benefícios que compreendem a demonstração 
do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consoli-
dada do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná - OABPrev-PR e individual 
por plano de benefícios em 31 de dezembro de 2019 e o desempenho consolidado e 
por plano de benefícios de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC. 

CAPÍTULO 5 • DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
BASE PARA OPINIÃO 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir 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 Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião.
 
RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar 
- CNPC e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, 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 
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pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Rua Neo 
Alves Martins, 2789 | sala 801 | zona 01 | cep 87013-060 | Maringá-PR | (44) 3026 6717 
www.bezauditores.com.br | contato@bezauditores.com.br 

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 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 representações falsas intencionais. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso re-
latório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas 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 operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros as-
pectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 
Maringá, 13 de março de 2020. 

BEZ Auditores Independentes SS 
CRC PR 5.010/O-2 

CAPÍTULO 5 • DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Valdemir Bez 
Contador CRC PR 037.262/O-2
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CAPÍTULO 5 • DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO NOTA 31/12/2019 31/12/2018 PASSIVO NOTA 31/12/2019 31/12/2018

Disponível 4 2.011 553 Exigível Operacional 9 2.703 2.359

Realizável 439.113 358.230 Gestão Previdencial 2.477 2.141

Gestão Previdencial 5 1 312 Gestão Administrativa 226 218

Gestão Administrativa 6 54 45 Patrimônio Social 10 438.466 356.485

Investimentos 439.058 357.874 Patrimônio de Cobertura do Plano 10.1 436.615 354.668

   Fundos de Investimento 7 439.058 357.874 Provisões Matemáticas 436.615 354.668

Permanente 8 46 60 Benefícios Concedidos 22.261 14.719

   Imobilizado 46 60 Benefícios a Conceder 414.354 339.949

Fundos 10.2 1.852 1.817

Fundos Administrativos 1.852 1.817

TOTAL DO ATIVO 441.169 358.844 TOTAL DO PASSIVO 441.169 358.844

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 VARIAÇÃO %

A) Patrimônio Social - Início do Exercício 356.485 298.204 19,54%

1. Adições 112.740 74.951 50,42%

(+) Contribuições Previdenciais 65.969 51.946 27,00%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 44.127 20.395 116,36%

(+) Receitas Administrativas 2.421 2.494 -2,94%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 223 116 92,31%

2. Destinações  (30.760)  (16.670) 84,52%

(-) Benefícios  (28.150)  (14.213) 98,06%

(-) Despesas Administrativas  (2.609)  (2.457) 6,19%

3. Acréscimo/Decréscimo No Patrimônio Social (1+2) 81.981 58.281 40,66%

(+/-) Provisões Matemáticas 81.946 58.128 40,98%

(+/-) Fundos Administrativos 35 153 -77,26%

B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3) 438.466 356.485 23,00%

(valores em R$ mil)

(valores em R$ mil)
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III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 VARIAÇÃO %

A) Ativo Líquido - Início do Exercício 354.668 296.540 19,60%

1. Adições 110.228 72.448 52,15%

(+) Contribuições 66.101 52.052 26,99%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 44.127 20.396 116,35%

2. Destinações  (28.282)  (14.320) 97,50%

(-) Benefícios  (28.150)  (14.213) 98,06%

(-) Custeio Administrativo  (131)  (107) 22,75%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 81.946 58.128 40,98%

(+/-) Provisões Matemáticas 81.946 58.128 40,98%

B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3) 436.614 354.668 23,10%

C) Fundos não Previdenciais 35 153 -77,26%

(+/-) Fundos Administrativos 35 153 -77,26%

IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 VARIAÇÃO %

1. Ativos 440.943 358.626 22,95%

    Disponível 2.008 552 263,77%

    Recebível 1.852 2.129 -13,00%

    Investimento 437.083 355.945 22,79%

    Fundos de Investimento 437.083 355.945 22,79%

2. Obrigações 2.477 2.141 15,68%

    Exigível Operacional 2.477 2.141 15,68%

3. Fundos não Previdenciais 1.852 1.817 1,90%

    Fundos Administrativos 1.852 1.817 1,90%

5. Ativo Líquido (1-2-3) 436.615 354.668 23,11%

    Provisões Matemáticas 436.615 354.668 23,11%

(valores em R$ mil)

(valores em R$ mil)
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CAPÍTULO 5 • DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 VARIAÇÃO %

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 1.817 1.664 9,19%

1. Custeio da Gestão Administrativa 2.644 2.610 1,30%

1.1. Receitas 2.644 2.610 1,30%

   Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 131 107 22,75%

   Receitas Diretas 2.286 2.387 -4,21%

   Outras Receitas 3  - 100,00%

   Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 223 116 92,31%

2. Despesas Administrativas  (2.609)  (2.457) 6,19%

2.1. Administração Previdencial  (2.574)  (2.422) 6,29%

   Pessoal e Encargos  (1.416)  (1.287) 9,99%

   Treinamentos/Congressos e Seminários  (35)  (11) 219,42%

   Viagens e Estadias  (37)  (60) -38,46%

   Serviços de Terceiros  (657)  (602) 9,06%

   Despesas Gerais  (268)  (294) -8,76%

   Depreciações e Amortizações  (15)  (14) 7,36%

   Tributos  (147)  (154) -4,58%

2.2. Administração dos Investimentos  (35)  (36) -3,70%

   Serviços de Terceiros  (35)  (32) 8,34%

   Treinamentos/Congressos e Seminários  -    (4) -100,00%

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2) 35 153 -77,26%

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 35 153 -77,26%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7) 1.852 1.817 1,91%

(valores em R$ mil)

VII - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 VARIAÇÃO %

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 439.091 356.809 23,06%

   1. Provisões Matemáticas 436.615 354.668 23,11%

   1.1. Benefícios Concedidos 22.261 14.719 51,24%

          Contribuição Definida 22.261 14.719 51,24%

   1.2. Benefícios a Conceder 414.354 339.949 21,89%

          Contribuição Definida 414.354 339.949 21,89%

          Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 3.953 2.863 38,09%

          Saldo de Contas - Parcela Participantes 410.400 337.086 21,75%

   4. Exigível Operacional 2.477 2.141 15,68%

   4.1. Gestão Previdencial 2.477 2.141 15,68%

(valores em R$ mil)
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CAPÍTULO 6 • 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 uma en-
tidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, dotada de autono-
mia patrimonial, 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 previdência complementar nos termos da Lei Complemen-
tar 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, por meio da 
Análise Técnica nº 238/SPC/DETEC/CGAF, de 08 de setembro de 2006, aprovou a constitui-
ção 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 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 obje-
tivo executar e administrar planos de benefícios 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 Con-
tribuições 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 escritura-
ção 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 às disposições legais 
dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de previdência com-
plementar, especificamente a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, Instrução SPC nº 34, 
de 24 de setembro de 2009, alterada pela Instrução PREVIC nº 18, de 18 de novembro de 2019, e 
Resolução 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 apresentação 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 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 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 27 de março de 2020, e não há even-
tos subsequentes a serem divulgados. 

Todos os valores estão expressos em milhares de reais, e os arredondamentos foram 
feitos de maneira a aproximar os valores quando totalizados.
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NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A contabilidade do OABPrev-PR é elaborada respeitando a autonomia patrimonial 
do plano de benefícios de forma a identificar, separadamente, o plano de benefícios 
previdenciais administrado pela Entidade e o plano de gestão administrativa, para 
assegurar um conjunto de informações consistentes e transparentes, com o 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 con-
tábil estão evidenciadas em Notas Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas 
demonstrações contábeis. 

Os registros relativos a contribuições de participantes vinculados ao plano de contri-
buição definida são escriturados com base no regime de caixa, de acordo com o §1º 
do art. 10 da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018.

Todos os demais lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da Com-
petência, 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 dire-
ta 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 10.2, os efeitos da aplicação das referidas normas se 
tornam nulos no plano administrado pelo OABPrev-PR. 

A comprovação de adequação das hipóteses biométricas, demográficas, 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 custeio seja determinado 
atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, bem como para 
os planos que adquiram característica de benefício definido na fase de concessão.

Apesar da faculdade de comprovação, o OABPrev-PR realizou estudo técnico de ade-
rência das hipóteses biométricas e demográficas e de convergência da taxa real de 
juros para definição das hipóteses a serem utilizadas no exercício de 2019, uma vez 
que o plano de benefícios utiliza a hipótese de sobrevivência e de rentabilidade na 
definição dos valores dos benefícios dos participantes, sendo estes recalculados anu-
almente com base nos saldos de conta individuais.

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 En-
tidade, compreendendo os meios de pagamento em espécie e os depósitos ban-
cários à vista.

3.1.2 Realizável
Os realizáveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores de re-
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alização 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 aplica-
ções de recursos da Entidade. Considerando-se as disposições da Resolução CGPC 
nº 04, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº 22, de 25 de se-
tembro 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 balanço, com base no valor da quota do 
patrimônio e classificadas de acordo com a categoria de cada fundo. A Entidade in-
veste todos os seus recursos em fundo exclusivo classificado como multimercado.

Fundos Multimercados 
A classificação dos Fundos Multimercados é baseada nas estratégias adotadas 
pelos gestores para atingir os objetivos dos fundos, que devem prevalecer so-
bre os instrumentos utilizados. 

3.1.4 Permanente
O Ativo Permanente contempla os bens imobilizados, móveis, utensílios, computa-
dores, periféricos, sistemas operacionais, máquinas e equipamentos, que são utili-

CAPÍTULO 6 • NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(Valores em Milhares de Reais)

zados no desempenho da atividade-fim da entidade, que 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 pla-
nos previdenciais e pelo Plano de Gestão Administrativa.

3.1.6 Patrimônio Social
Corresponde ao Ativo Líquido da Entidade e é composto pelo Patrimônio de Co-
bertura do Plano e pelo Fundo.

3.1.6.1 Patrimônio de Cobertura do Plano
Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos participan-
tes do plano de benefícios previdenciais.

As provisões matemáticas são apuradas de forma 100 % financeira e não pos-
suem risco atuarial, representando os compromissos acumulados no encerra-
mento do exercício quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos partici-
pantes ou seus beneficiários. As provisões matemáticas, em conformidade com 
os critérios aprovados pela SPC estão segregadas em:

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

• Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às contribui-
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ções individuais dos participantes ativos ou aguardando benefícios ou institu-
tos 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, o re-
sultado dos investimentos do próprio fundo administrativo e outras receitas adminis-
trativas e as despesas administrativas previdenciais mensais efetivamente incorridas. 

Os valores acumulados no Fundo poderão ser utilizados para custear as despe-
sas administrativas do exercício subsequente.

O volume de recursos mantidos em disponibilidade no final do exercício se deve ao 
aumento dos aportes em relação aos últimos cinco exercícios, sendo que a maior par-
te foi realizada nos últimos dias de dezembro de 2019. Como estes aportes não são dis-
ponibilizados imediatamente, os investimentos puderam ser realizados nos primeiros 
dias de janeiro de 2020.

CAPÍTULO 6 • NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
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NOTA 4 - DISPONÍVEL

Em 31 de dezembro, a entidade apresenta recursos disponíveis em caixa, depositados em 
conta corrente e integralização de cotas na cooperativa Sicredi, sendo que este último, 
em 2018, encontrava-se contabilizado na classificação de Responsabilidade de Terceiros:

NOTA 5 - REALIZÁVEL: GESTÃO PREVIDENCIAL

Registra os recursos a receber referentes às contribuições previdenciais, normais e extra-
ordinárias, assim como os recursos a receber oriundo de pagamento indevido de resgate.

NOTA 6 - REALIZÁVEL: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Em 31 de dezembro, a entidade apresenta recursos realizáveis decorrentes de antecipação de 
férias, adiantamento a fornecedores, despesas reembolsáveis e antecipações de despesas.

DESCRIÇÃO 2019 2018

Caixa/fundo fixo 2 1

Bradesco 204 176

Banco do Brasil 414 153

Caixa econômica federal 1.297 204

Itaú 94 19

Cotas Sicredi 1 -

Total do Disponível 2.011 553

DESCRIÇÃO 2019 2018

Recursos a receber - 312

Contribuições do mês - 312

Outros Recursos a receber 1 -

Total Realizável – Gestão Previdencial 1 312

DESCRIÇÃO 2019 2018

Responsabilidade de Empregados 5 3

Responsabilidade de Terceiros 46 42

Despesas Antecipadas 4 -

Total Realizável – Gestão Administrativas 54 45

34



CAPÍTULO 6 • NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(Valores em Milhares de Reais)

NOTA 7 - REALIZÁVEL: INVESTIMENTOS

De acordo a Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018, e nos termos do artigo 
31 da Lei Complementar nº 109, a carteira de investimentos da Entidade está lastrea-
da em cotas de fundos de investimentos, cujos títulos encontram-se custodiados em 
instituições financeiras, na Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados - CE-
TIP, 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 Investimento em Cotas de Fundos de Inves-
timento 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:

A rentabilidade dos investimentos e a composição da carteira são apresentadas pelos 
gestores por meio do gráfico a seguir.

DESCRIÇÃO 2019 2018

Fundos de Investimento 439.058 357.874

Multimercado 439.058 357.874

Sul América OABPrev PR FIC FIM 439.058 357.874

Total dos Investimentos 439.058 357.874

jan/19 mar/19 jun/19 set/19 nov/19fev/19 mai/19 ago/19abr/19 jul/19 out/19 dez/19
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NOTA 8 - 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 data de 
aquisição e o tempo de vida útil. Em 31 de dezembro a conta Permanente apresenta-
va os seguintes saldos:

NOTA 9 - EXIGÍVEL OPERACIONAL

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

9.1 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 OABPrev-PR, 
foi provisionado o valor referente as contribuições não resgatadas dos participantes 

DESCRIÇÃO 2019 AQUISIÇÕES/ 
DEPRECIAÇÕES 2018

IMOBILIZADO 46 (14) 60

OPERACIONAL CORPÓREO 46 (14) 60

BENS MÓVEIS 46 (14) 60

Computadores 7 (4) 11

Custo 50 - 50

Depreciação Acumulada (20%) (43) (4) (39)

Periféricos 5 (1) 6

Custo 17 1 16

Depreciação Acumulada (20%) (12) (2) (10)

Sistemas Operacionais 3 (1) 4

Custo 12 - 12

Depreciação Acumulada (20%) (9) (1) (8)

Móveis e Utensílios 30 (7) 37

Custo 91 1 90

Depreciação Acumulada (10%) (61) (8) (53)

Máquinas e Equipamentos 1 (1) 2

Custo 12 1 11

Depreciação Acumulada (10%) (10) - (10)

Total do Permanente 46 (14) 60

DESCRIÇÃO 2019 2018

Gestão Previdencial 2.477 2.141

Benefícios a Pagar 205 -

Retenções a recolher 370 282

Obrigações Contratadas 1005 940

Outras exigibilidades 896 920

Créditos para Ex-Associados (IASAPAR) 545 488

Provisões para contingências 317 355

Créditos indevidos de contribuições 10 19

Valores a identificar 24 58

Gestão Administrativa 226 218

Salários e Encargos 214 196

Retenções e Tributos a recolher 22 22

Total do Exigível operacional 2.703 2.359

36



que cancelaram o plano com menos de 24 parcelas pagas, de acordo com o Regula-
mento 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.

9.2 Provisões para contingências

Provisão constituída com valores provenientes da rentabilidade de recursos não ga-
rantidores das provisões matemáticas, para eventuais despesas com honorários de 
sucumbência e/ou defesa de Ações Judiciais.

Em dezembro de 2019 três processos foram baixados e havia duas ações da esfera cí-
vel, cujo prognóstico do assessor jurídico era de perda remota e possível, respectiva-
mente. A ação com perda estimada como remota busca o ressarcimento de valores 
pagos a título de parcela adicional de risco (não existe depósito judicial), já a ação com 
perda estimada como possível busca o ressarcimento de danos morais. (não existe 
depósito judicial). 

NOTA 10 – PATRIMÔNIO SOCIAL

10.1 Patrimônio de Cobertura do Plano

10.1.1 Provisões Matemáticas
O plano da OABPrev-PR está estruturado na modalidade de contribuição definida, 
sendo avaliado de forma financeira, sem risco atuarial e, conforme disposto pela Ins-

10.2 Fundos

10.2.1 Fundo Administrativo
O Fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de receita 
e custeio e as despesas do Plano de Gestão Administrativa, e corresponde à parcela 
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trução PREVIC nº 12/2014, está dispensado da elaboração e do encaminhamento das 
demonstrações atuariais. Assim, não há envolvimento de atuário responsável para 
definição dos saldos de provisão matemática que possuem risco atuarial.

As provisões matemáticas são calculadas de forma financeira, considerando a renta-
bilidade dos investimentos e as características do Regulamento do plano de benefí-
cios, que inclui os compromissos assumidos com os participantes, e apresentam os 
seguintes saldos:

DESCRIÇÃO 2019 2018

Provisões Matemáticas 436.615 354.668

Benefícios concedidos 22.261 14.719

Contribuição definida 22.261 14.719

Saldo de contas dos assistidos 22.261 14.719

Benefícios a conceder 414.354 339.949

Contribuição definida 414.354 339.949

Saldo de contas - Parcela Instituidores 3.953 2.863

Saldo de contas - Parcela participantes 410.400 337.086

Total Patrimônio de Cobertura do Plano 436.615 354.669
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ainda não utilizada das receitas destinadas especificamente pelo plano de custeio 
para a cobertura dos gastos administrativos. 

Esse fundo deve ser utilizado ou revertido para a cobertura de insuficiências ocorridas no 
programa administrativo. Em 31 de dezembro, a rubrica apresentava os seguintes saldos:

Para fins de consolidação das demonstrações, a Participação no Plano de Gestão Ad-
ministrativa – PGA é eliminada por meio 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. 

DESCRIÇÃO 2019 2018

Constituição pela diferença entre receitas e despesas 785 973

Atualização pela remuneração dos investimentos do PGA 1.066 844

Total do Fundo Administrativo 1.852 1.817

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 2019 2018

1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - -

1.2.2.3.01 Participação no PGA – PBPA 1.852 1.817

1.2.2.3.01 Participação no PGA - operações comuns (1.852) (1.817)

2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - -

2.3.2.2.02.01 Participação no Fundo Administrativo PGA - PBPA 1.852 1.817

2.3.2.2.02.01 Participação no Fundo Administrativo PGA - operações comuns (1.852) (1.817)

NOTA 11 - RESULTADO DAS OPERAÇÕES

11.1 Gestão Previdencial 

O resultado do plano de benefícios previdenciais no exercício é formado pelas adi-
ções, subtraídas as deduções por pagamentos de benefícios acrescidas ou deduzidas 
do fluxo de investimentos, da cobertura de despesas administrativas e da constitui-
ção de provisões matemáticas. Em um plano instituído de contribuição definida, todo 
o resultado é distribuído aos participantes, por meio da constituição ou reversão de 
provisões matemáticas, de forma que não há formação de superávit ou déficit.

Por se tratar de plano de Contribuição Definida, a adoção das taxas de juros não im-
pacta na formação das provisões matemáticas da OABPREV-PR, constituídas exclusi-
vamente a partir 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 PREVIC nº 708, de 22 de dezembro de 2015, não se aplica ao plano, uma 
vez que este está classificado como sendo de Contribuição Definida, e, como tal, não 
apresentou superávit ou déficit.

11.2 Plano de Gestão Administrativa

O custeio das despesas administrativas do OABPrev-PR teve como fontes de recursos 
valores correspondentes à taxa de carregamento e remuneração de contribuições 
em atraso incidentes sobre as contribuições para o plano pelos participantes, receitas 
decorrentes do recebimento de taxa de comissão pela venda de plano de cobertura 

38



CAPÍTULO 6 • NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(Valores em Milhares de Reais)

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 sua natureza, e através de custeio direto.

11.2.1 Receitas Administrativas 
Valor correspondente à taxa de carregamento e remuneração de contribuições em 
atraso incidentes sobre as contribuições para o plano, e ao repasse da taxa de ad-
ministração efetuado pela Mongeral Aegon Seguros e Previdência, calculada sobre 
as contribuições feitas 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 exercício de 2019, o referido repasse somou:

DESCRIÇÃO 2019 2018

Gestão Previdencial 131 107

Contribuição para custeio 131 107

Receitas Diretas 2.286 2.387

Pro-labore Mongeral 2.286 2.387

Outras Receitas 3 2.387

Outras Receitas 3 2.387

Total das Receitas 2.421 2.494

DESCRIÇÃO 2019 2018

Gestão Previdencial 2.574 2.421

Pessoal e encargos 1.416 1.287

Treinamentos/congressos e seminários 35 11

Viagens e estadias 37 60

   Serviços de terceiros 657 601

Consultoria atuarial 64 62

Consultoria contábil 59 57

Consultoria jurídica - 2

Recursos humanos 13 12

Informática 145 125

Auditoria contábil 23 21

Gestão/Planejamento estratégico - -

Outras - Tarifas bancárias 351 321

Despesas gerais 268 294

Depreciações e amortizações 15.031 14

Tributos 147 154

Investimentos 35 36

Treinamentos/congressos e seminários - 4

Serviços de terceiros 35 32

Total das Despesas Administrativas 2.609 2.457

11.3 Despesas Administrativas

Para a realização 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 os seguintes:

39



DESCRIÇÃO 2019 2018

Rendas/Variações Positivas 44.350 23.196

Fundos de Investimento 44.350 23.196

Fundos 44.350 23.196

Multimercado 44.350 23.196

Variação Positiva anual 44.350 23.196

Variação Positiva anual - PBPA 44.127 23.065

Variação Positiva anual - PGA 223 131

Rendas/Variações Negativas - 2.685

Fundos de Investimento - 2.685

Fundos - 2.685

Multimercado - 2.685

Variação Negativa anual - 2.685

Variação Negativa anual - PBPA - (2.670)

Variação Negativa anual - PGA - (15)

Apuração do Fluxo dos Investimentos 44.350 20.511

Gestão Previdencial - PBPA 44.127 20.395

Gestão Administrativa - PGA 223 116

Resultado dos Investimentos 44.350 20.511

11.4 Fluxo de Investimentos

O resultado dos investimentos, formado pelas variações positivas subtraídas das va-
riações negativas, é transferido para as gestões previdencial e administrativa na pro-
porção dos seus recursos garantidores investidos.

Curitiba, 31 de dezembro de 2019.
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Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade 
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CAPÍTULO 7 • PARECERES

1. OBJETIVO

Este parecer tem como objetivo atender o disposto na Instrução Previc n° 13, de 
12/11/2014, que em seu artigo 2°, inciso IV, estabelece a disponibilização do parecer 
atuarial do plano de benefícios aos participantes e assistidos.

Em consonância à Portaria Previc nº 1.106, de 23/12/2019, este parecer atuarial foi ela-
borado considerando todos os fatores relevantes para apuração dos resultados da 
Avaliação Atuarial.

A Avaliação Atuarial com data-base em 31/12/2019 teve como finalidade apurar o resul-
tado financeiro-atuarial e dimensionar as Provisões Matemáticas e o Patrimônio de 
Cobertura do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA, administrado 
pela OABPrev-PR, bem como avaliar a rentabilidade dos recursos garantidores das 
Provisões Matemáticas, os resultados do Plano de Gestão Administrativa da Entidade 
e apresentar as hipóteses adotadas na citada avaliação e que terão vigência a partir 
de 01/04/2020.

2. BASE CADASTRAL

As informações referentes aos participantes ativos, participantes assistidos e pensio-
nistas para a Avaliação Atuarial, foram fornecidas pela Entidade e enviadas em arqui-
vo eletrônico pela administradora do sistema de cadastro, em 18/03/2020, com data-
-base em 31/12/2019, em formato “xls”.

Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados ne-
cessários, sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial re-

ferente ao exercício financeiro de 2019. Foram também utilizadas para esta avaliação as 
informações contábeis fornecidas pela OABPrev-PR, em 11/02/2020.
Em análise às informações recebidas, verificou-se um aumento de 774 indivíduos no nú-
mero de participantes ativos em relação ao ano anterior, cujo percentual foi equivalente 
a 6,2%. Quanto aos participantes assistidos, houve um aumento no número de aposenta-
dorias, passando de 36, em 31/12/2018, para 48 benefícios em manutenção, em 31/12/2019. 
Quanto aos pensionistas, observou-se que o número de benefícios em manutenção, em 
31/12/2018, foi de 65, e de 79, em 31/12/2019. 

3. HIPÓTESES ATUARIAIS

A Resolução CNPC n° 30, de 10/10/2018, determina que as hipóteses atuariais, sejam es-
tas biométricas, demográficas, econômicas ou financeiras, devem estar adequadas às 
características da massa de participantes e assistidos e ao regulamento do plano de be-
nefícios de caráter previdenciário.

Assim, as hipóteses atuariais adotadas para a Avaliação Atuarial de encerramento de 
exercício de 2019, para vigência a partir de 01/04/2020, considerando-se a manifestação 
da Entidade quanto ao Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais – ETAH 
04/2019, desenvolvido pelo atuário do Plano PBPA, são:

a) Taxa Real de Juros: 4,09% 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 modalidade de Contribuição De-
finida (CD), vale ressaltar que as hipóteses atuariais não são utilizadas para apuração das 
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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 de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA, administrado pela OABPre-
v-PR, apresentou, em 31/12/2019, resultado de equilíbrio técnico.  Apurou-se uma Pro-
visão Matemática de R$ 436.614.509,24, sendo R$ 22.261.006,89 referentes à Provisão 
Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 414.353.502,35 referentes à Provisão Mate-
mática de Benefícios a Conceder.

Pelas características da modalidade do plano, tanto na fase de capitalização como na 
fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano PBPA para com os seus par-
ticipantes ativos, participantes assistidos e beneficiários assistidos está limitada ao 
saldo de Conta Individual, conforme formulação constante em Nota Técnica Atuarial 
vigente, justificando-se assim tal equilíbrio técnico.

Desta forma, atesta-se atuarialmente que as informações constantes deste parecer 
foram devidamente avaliadas e refletem as bases cadastrais, bem como as informa-
ções contábeis fornecidas pela OABPrev-PR, referentes à data-base 31/12/2019.

A rentabilidade do Plano no exercício de 2019 foi de 11,79%. Ao compará-la com o ben-
chmark de 7,59% (variação acumulada – de dezembro/2018 a novembro/2019 - do INPC 
acrescido da taxa real de juros de 4,09% ao ano), observa-se que a rentabilidade obti-
da foi superior em 3,90% em relação ao índice de referência. 

Por fim, quanto ao Plano de Gestão Administrativa, verificou-se a sua sustentabilida-
de em 2019 por conta da utilização das receitas administrativas e também de recur-
sos acumulados anteriormente no Fundo Administrativo. Mesmo assim, observou-se 
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Florianópolis, 24 de maio de 2020. 

Altair Doerner Hoepers
Atuário MIBA 774

Data A Soluções em Previdência
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no exercício de 2019 que ocorreu um aumento de 1,92% no Fundo Administrativo em 
relação ao ano de 2018, já que em 31/12/2018 correspondia a R$ 1.816.725,88 e apresen-
tava em 31/12/2019 um montante de R$ 1.851,521,10.

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 Avaliação 
Atuarial de 2019.



Deliberação do Conselho Deliberativo 2019
Os membros do Conselho Deliberativo da OABPrev-PR, no cumprimento de suas atribui-
ções 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 do Plano de Gestão Administrativa (consolida-
da), a Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano, as Demonstrações Contábeis 
Consolidadas, as Notas Explicativas e o Parecer Atuarial elaborados pela Consultoria DATA 
A, o Parecer da BEZ & Associados – Auditores Independentes, todos relativos ao exercício 
de 2019 e acatando Parecer do Conselho Fiscal, manifestam a sua opinião de que tais do-
cumentos e as contas da OABPrev-PR do exercício de 2019 merecem aprovação.

Em face disto, por unanimidade, os conselheiros devidamente habilitados, deliberam 
pela aprovação das contas do exercício de 2019.

Curitiba, 23 de abril de 2020.

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da OABPrev-PR, mandato 2016/2019, no cumprimen-
to de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado os documentos con-
tábeis, Relatório de Risco e Performance dos Investimentos - ADITUS, Relatório de 
Enquadramento dos Investimentos na Política de Investimentos -  ADITUS, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2019 e de acordo 
com o Relatório e Parecer da BEZ & Associados – Auditores Independente e do Pare-
cer Atuarial da DATA A, são de opinião que tais documentos merecem aprovação.

Curitiba, 22 de abril de 2020.

Mauricio de Paula Soares Guimarães
Presidente

Eduardo Henrique Lamers
Membro

José Luiz Costa Taborda Rauen
Membro

Regina Izabel Correia
Membro

Elenice Hass de Oliveira Pedroza
Membro

Marcus Aurélio Malinoski
Membro

Jocelaine Moraes de Souza
Membro

Marcos Araújo Fernandes
Membro

Roger Oliveira Lopes
Membro

Daniel Montanha Teixeira
Membro

Leonardo Ziccarelli Rodrigues
Membro

Iuri Ferrari Cocicov
Membro

Ricardo Baumann Bindo
Presidente

Caroline Thon        
Membro                   

Nataniel Ricci
Membro  

CAPÍTULO 7 • PARECERES
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Equipe DIRETORIA EXECUTIVA

Gestão 2016-2019
Wellington Silveira - Diretor Presidente 
Brasilio Vicente de Castro Neto - Diretor Financeiro
José Manuel Justo Silva – Diretor Administrativo e de Benefícios

Gestão 2019-2022
José Manuel Justo Silva – Diretor Presidente
Brasilio Vicente de Castro Neto - Diretor Financeiro
Rafael Laynes Bassil - Diretor Administrativo e de Benefícios

CONSELHO DELIBERATIVO
Mauricio de Paula Soares Guimarães – Presidente – Titular
Eduardo Henrique Lamers – Suplente
José Luiz Costa Taborda Rauen – Titular
Marcos Araújo Fernandes – Suplente
Roger Oliveira Lopes - Suplente
Jaiderson Rivarola Pereira – Titular
Regina Izabel Correia – Suplente
Marco Antonio Dias Lima Castro – Titular
Rafael Laynes Bassil – Suplente
Jocelaine Moraes de Souza – Titular
Gleiton Gonçalves de Souza– Suplente
Leonardo Ziccarelli Rodrigues - Suplente
Mauro Ribeiro Borges – Titular
Marcus Aurélio Malinoski – Suplente
Melissa Folmann – Titular

Iuri Ferrari Cocicov – Suplente
Marly Aparecida Pereira Fagundes – Titular
Bernardo Rucker – Suplente
Elenice Hass de Oliveira Pedroza – Titular
Daniel Hajjar Sagboni Montanha Teixeira - Suplente

CONSELHO FISCAL
Ricardo Baumann Bindo – Titular
Leandro Alberto Bernardi - Suplente
Alexandre João Barbur Neto – Titular
Cilene Angélica Peres - Suplente
Nataniel Ricci – Titular
Maria Angelica Medeiros Bossi - Suplente
Raphael Bernardes Silveira – Titular
Caroline Thon – Titular

COLABORADORES
Felipe José Vidigal dos Santos - Gerência Executiva
José Ricardo Cavalcanti de Albuquerque – Gerência Institucional
José Luiz Aliberte - Relacionamento Participantes
Marcos Jansson - Comunicação e Marketing
Fabio Nogueira – Cobrança
Renata de Lara Correa da Silva – Cadastro
Silvia Lima – Financeiro
Ira Maria Rey – Administrativo
Andreia Santos - Administrativo
Priscilla Vogmann– Administrativo

DIRETORIA, 
CONSELHOS E 
COLABORADORES
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