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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, NA SEDE DA OAB-PR 
NO EDIFÍCIO MARINGÁ. 
 
Pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 28/09/2018; 
2. Apresentação da Revisão da Política de Investimentos para 2019, pelo 

consultor Guilherme Benites da ADITUS Consultoria; 
3. Revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa para 

2019; 
4. Análise e aprovação do Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses 

ETAH/18; 
5. Discussão e aprovação do Orçamento Administrativo e Previdenciário e 

do Plano de Custeio para 2019; 
6. Ratificação do Diretor Financeiro Brasilio Vicente de Castro Neto como 

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ e do 
Diretor Administrativo e de Benefícios José Manuel Justo Silva como 
Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios – ARPB; 

7. Designação do Gerente Executivo Felipe José Vidigal dos Santos como 
Administrador Responsável pela Gestão de Riscos – ARGR 

8. Outros Assuntos. 
 

Com a presença dos conselheiros Maurício de Paula Soares Guimarães, 
Mauro Ribeiro Borges, Marly Aparecida Fagundes, Jocelaine Moraes de 
Souza, Eduardo Henrique Lamers, Rafael Laynes Bassil, Regina Izabel 
Correia, José Luiz Taborda Rauen, Marcus Malinoski, Marco Antonio Dias de 
Castro, Marcos Araújo Fernandes, Jaiderson Rivarola, dos diretores 
Wellington Silveira, José Manuel J. Silva, Brasilio V. de Castro Neto, do 
gerente institucional José Ricardo Albuquerque, do gerente executivo Felipe 
Vidigal, o presidente Maurício Guimarães iniciou a reunião agradecendo a 
presença de todos e informou que a sessão terá uma pauta extensa devido a 
importância dos documentos a serem aprovados. Colocou em discussão a 
ata da reunião realizada em 28/09/2018, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida passou a palavra para o gerente executivo Felipe 
Vidigal que fez apresentação da revisão da Política de Investimentos para 
2019. O gerente explicou que a Resolução do CMN nº 4661 contemplou 
vários itens de governança a serem implementados nas Políticas de 
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Investimentos, de responsabilidade dos gestores e administradores, bom 
como dos dirigentes. As lâminas apresentadas demonstraram as mudanças 
e as adequações na revisão da Política. O conselheiro Mauro Borges sugeriu 
que sejam promovidas reuniões temáticas com o objetivo de aprofundar 
determinados assuntos, como por exemplo, a Política de Investimentos, 
possibilitando desta forma um melhor entendimento aos conselheiros sobre 
temas específicos ligados a Entidade. O conselheiro também manifestou sua 
opinião sobre uma possível antecipação da discussão sobre a Política de 
Investimentos com o intuito de colher sugestões dos participantes sobre o 
assunto. O gerente Felipe disse que a proposta do conselheiro deve ser 
analisada com cautela, uma vez que a grande maioria dos associados não 
tem conhecimento sobre a área de investimentos, entretanto estamos 
desenvolvendo um programa de Educação Previdenciária e Financeira, 
através dos cursos ministrados pelo gerente Ricardo, com o intuito de formar 
novos candidatos para exercerem a função de conselheiros, eleitos e 
indicados pelos Instituidores.  Aproveitando a discussão, o conselheiro José 
Luiz Rauen sugeriu que a OABPrev-PR obtenha o Selo de Autoregulação e 
desta forma seja a primeira entidade do Paraná a conseguir esta certificação. 
Após ampla discussão e devidos esclarecimentos, a Revisão da Política de 
Investimentos para 2019 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 
Na sequência foi apresentada a proposta de ratificação do diretor financeiro 
Brasilio Vicente de Castro Neto como Administrador Estatutário 
Tecnicamente Qualificado (AETQ) e do Diretor Administrativo e de 
Benefícios José Manuel Justo Silva como Administrador Responsável pelo 
Plano de Benefícios (ARGR) e também a designação do Gerente Executivo 
Felipe José Vidigal dos Santos como Administrador Responsável pela 
Gestão de Riscos (ARGR). Tanto a ratificação, quanto a designação foram 
aprovadas pelos conselheiros por unanimidade. Em seguida foi apresentada 
a Revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa para 2019, 
com ajustes nos indicadores de gestão e o estabelecimento de metas 
baseadas no orçamento da Entidade. O gerente Felipe esclareceu que em 
função da racionalização de custos e da previsibilidade do Orçamento, a 
diretoria executiva está propondo a continuidade da suspensão da cobrança 
da taxa de carregamento e que a OABPrev-PR possui o menor custo 
administrativo por participante dentre as demais entidades instituídas, 
incluindo as OABPrev’s. O presidente do conselho colocou em votação a 
revisão do PGA, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a 
reunião, foi apresentado o Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses 
Atuariais ETAH/18 contemplando a Taxa de Juros e as Tábuas de 
Mortalidade a serem adotadas pelo PBPA, para análise e aprovação. A 
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Avaliação Atuarial de um plano fechado de previdência complementar é um 
estudo técnico que tem por objetivo dimensionar os encargos futuros 
relativos às obrigações do plano perante os seus participantes e respectivos 
beneficiários, como também o nível de custeio para financiar os referidos 
encargos, a partir de uma base de dados e de hipóteses atuariais que 
servirão para estimar os cenários possíveis. 
Em observância aos estudos técnicos desenvolvidos, foram apresentadas as 
hipóteses recomendadas para a Avaliação Atuarial de encerramento do 
exercício de 2018 do Plano de Benefícios do Advogado e que passarão a 
vigorar a partir de 01/04/2019, caso haja manifestação de concordância 
pelos membros do Conselho Deliberativo:  
a) TÁBUA DE MORTALIDADE GERAL: AT-2000 F;  

b) TÁBUA DE MORTALIDADE DE INVÁLIDOS: AT-2000 F; e  

c) TAXA DE JUROS REAL: 4,19% ao ano.  
Após ampla discussão a proposta de adequação das hipóteses atuariais foi 
colocada em votação e aprovada por todos os membros do Conselho 
Deliberativo. Em seguida foi apresentado o Orçamento Administrativo e 
Previdenciário/19 e o Plano de Custeio/19, os quais, após detalhamento dos 
principais tópicos, foi aprovado por unanimidade. Em relação ao Plano de 
Custeio, o mesmo foi aprovado por todos os conselheiros, constando a 
manutenção da tábua de mortalidade e a redução da taxa de juros para 
4,19%. A seguir o gerente Felipe apresentou a Execução Orçamentária 
referente ao 3º tri/18, com equilíbrio entre o que foi previsto e realizado. Em 
Assuntos Gerais o conselheiro José Luiz Rauen falou sobre a Exoneração do 
conselheiro Mauro Ribeiro Borges do cargo de Diretor Jurídico da Paraná 
Previdência e disse que diante deste fato, o Conselho Deliberativo não pode 
se omitir. Para tanto, pediu que o colegiado desse um voto de apoio ao 
conselheiro e da mesma forma que seja emitida uma nota de repúdio a ser 
enviada ao Governo do Estado. Todos os conselheiros presentes apoiaram a 
sugestão e deliberaram pelos atos. A conselheira Jocelaine informou que 
está fazendo parte da organização do Encontro do Fundos de Pensão da 
Região Sul a ser realizado em Curitiba no próximo ano. O Diretor Presidente 
Wellington Silveira convidou os membros do conselho para participarem do 
Seminário de Direito Previdenciário promovido pela OAB Paraná nos dias 6 e 
7 de dezembro e comentou sobre a reunião realizada entre os diretores e a 
SulAmérica sobre a gestão dos ativos da Entidade. O presidente do 
Conselho Deliberativo Mauricio Guimarães destacou a neutralidade da 
OABPrev-PR em relação a eleição da OAB realizada no dia 22 de novembro.  
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Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada.    
 
 
 

Maurício de Paula Soares Guimarães 
Presidente do Conselho 

  
 
 
          Wellington Silveira                      Felipe J. Vidigal dos Santos 
          Diretor Presidente                              Gerente Executivo 


