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A Segurança Majestosa
Os castelos fazem parte do nosso imaginário mesmo séculos depois de seu auge na arquitetura. As 
edificações nos remetem à segurança e, simbolicamente, representam proteção e solidez.

Eram construídos com o intuito de defesa, principalmente, dos reis feudais e seus patrimônios. Os muros 
maciços e as torres de vigilância protegiam a realeza, que residia em luxuosos aposentos.

O medo das invasões bárbaras levou arquitetos e engenheiros medievais a construir palácios fortificados, 
verdadeiras fortalezas que resistiriam às guerras. Com o tempo, esse tipo de construção foi perdendo o 
sentido, mas seguem vivas na história, no turismo, na literatura e no cinema.

É uma imagem um tanto familiar: por fora, uma muralha enorme de pedras quadradas envolta por um 
rio cheio de crocodilos. Uma ponte levadiça e vigilantes no alto das torres. Por dentro, um pátio com 
chafariz e um salão de festas. No alto, quartos com vistas privilegiadas. Embaixo, talvez um calabouço para 
prisioneiros.

Esse cenário medieval vem junto com cavaleiros vestindo armaduras pesadas e reis com cetro e capa 
vermelha. Ainda que estejamos bem distantes dessa realidade, não é difícil de imaginar como eram essas 
edificações que tanto admiramos.

Assim como nos castelos, a segurança e a robustez são princípios elementares para a OABPrev. Proteger 
nossas riquezas requer uma fortificação planejada, com uma visão de longo prazo.

Precaver-se é construir fortalezas que nos protejam das intempéries da vida. E para isso, a solidez e a 
segurança são essenciais para viver de forma mais tranquila. A prevenção e a proteção são as defesas para as 
situações imprevisíveis.
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Mensagem da diretoria
Realmente o ano de 2020 foi um grande desafio. Talvez o maior que já enfrentamos em muitos anos. 
Uma inesperada pandemia rompeu com a normalidade de nossas vidas e nos obrigou a mudar rotinas 
e a própria interação com o mundo.

Na OABPrev-PR isso não foi diferente. Tivemos que nos adaptar à situação sem prejudicar o que de mais 
valioso nós temos, que são nossos participantes. Logo no início da pandemia, em março, nossa equipe 
administrativa foi deslocada para o trabalho remoto e rapidamente conseguimos normalizar os atendi-
mentos, sem comprometer as inúmeras solicitações que recebemos diariamente. 

Dedicamos também um esforço redobrado em relação aos rendimentos do nosso patrimônio. O impac-
to financeiro gerado pela crise econômica nos trouxe resultados desfavoráveis em alguns meses no que 
se refere à rentabilidade do nosso fundo exclusivo. Porém, como temos uma Política de Investimentos 
elaborada para reagir diante de cenários adversos, logo que o mercado começou a esboçar uma recu-
peração, nossos índices seguiram no mesmo ritmo e conseguimos terminar o ano com rentabilidade 
positiva de 3,14%. 

Por isso, quando pensamos em escolher o tema para este Relatório, logo nos surgiu a ideia dos castelos 
e fortalezas. São fortificações que no passado foram construídas para suportar ataques e guerras, como 
vemos nos filmes medievais por exemplo. Suas espeças muralhas eram erguidas para guardar o interior 
destas construções, mantendo em segurança os que habitavam nela e os tesouros guardados ali. 

Assim é nossa OABPrev-PR, uma entidade robusta e fortificada, que mesmo sofrendo com a volatilidade 
do mercado, tem uma estrutura sólida e bem planejada para manter o capital dos participantes em se-
gurança e trazer os melhores resultados sempre que possível. 

Todo esse trabalho é fruto da cooperação e esforço de nossa equipe de colaboradores, assim como o grande apoio 
de nossos conselheiros deliberativos e fiscais, sempre prontos a nos dar suporte em nossas principais decisões.

Nosso castelo chamado OABPrev-PR tem ainda os grandes aliados OAB Paraná e Caixa de Assistência dos 
Advogados do Paraná, que não medem esforços para divulgar nosso plano de previdência e nos ajudar nas 
muitas conquistas que já temos até aqui. 

Destacamos também o importante trabalho da nossa parceira MAG Seguros e Previdência, que possui uma 
excelente equipe de consultores prontos a desbravar o Paraná para atender os advogados e advogadas de 
nosso Estado. Assim como a SulAmérica Investimentos que atua na gestão de nossos ativos e nos ajuda a 
combater os conflitos gerados pelo mercado financeiro.

Por fim, a história nos mostra que muitos castelos e fortalezas permanecem em pé até os dias de hoje, mes-
mo depois de muitos séculos e de muitas batalhas travadas. Da mesma forma estamos construindo nossa 
OABPrev-PR com estrutura sólida para continuar sendo este grande fundo de pensão que orgulha a advoca-
cia paranaense e permanecermos firmes e consolidados nos muitos e muitos anos que ainda estão por vir.

Rafael Laynes Bassil
Diretor Administrativo e de Benefícios

José Manuel Justo Silva
Diretor- Presidente

Brasilio Vicente de Castro Neto
Diretor Financeiro

Elenice Hass de Oliveira Pedroza
Diretora adjunta
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Capítulo I
O Castelo Grego

O épico visual quadriculado dos castelos pode ser visto no Palácio dos Grão-Mestres dos Cavaleiros, na ilha 
de Rodes, no mar Egeu. As clássicas torres quadradas remetem à estética medieval comum nos filmes.

O castelo foi construído originalmente como uma cidadela bizantina, e foi reformado para sua atual forma 
gótica pelas cruzadas de cavaleiros de São João. Entre suas exibições arqueológicas permanentes estão 
relíquias da Grécia antiga e do início do período cristão.
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Principais Atividades

2020 foi sem dúvida um ano de grandes desafios e de muitas incertezas. A crise gerada pela pandemia 
do novo coronavírus reverberou durante os meses e impactou o crescimento de quase todos os setores 
da economia. Entretanto, mesmo diante de um cenário tão adverso, a OABPrev-PR conseguiu fechar o 
ano com números positivos.

O ano terminou com rentabilidade positiva de 3,14% (113,77 do CDI). Em 24 e 36 meses a rentabili-
dade ficou em 15,30% (173,03 do CDI) e 22,71% (143,45%), respectivamente. O patrimônio do fundo de 
pensão encerrou o exercício em R$ 493 milhões, com um aumento de 12% em relação ao ano anterior. 
Foram contratados 977 novos planos e realizadas 188 reativações de planos.

Com o início da pandemia em março, os colaboradores da OABPrev-PR foram remanejados para tra-
balho remoto. Porém, todos os atendimentos aos participantes foram realizados normalmente neste 
período, sem comprometer qualquer demanda e solicitação.

Em abril foi revelado o nome do mascote da OABPrev-PR. A escolha se deu por meio de uma campanha 
envolvendo os participantes, que enviaram sugestões de nome para o personagem. Foram mais de 600 
sugestões dos mais diferentes tipos. Uma comissão especial foi formada para a escolha do nome. De-
pois de analisarem as opções, o nome mais votado foi “Previdêncio”. De todos que participaram, três 
associados tiveram a mesma ideia e por isso dividiram o prêmio de R$ 400,00, sendo que cada um rece-
beu um aporte de R$ 135,00 em seu plano de previdência. Foram eles: Fabio Luis Antonio, Thiago Luiz 
Portes Wendling e Edson Tamayose.

No mês de novembro, a Entidade lançou o novo vídeo institucional, elaborado em formato de animação, 
apresentando o plano de previdência e todas as vantagens, bem como o formato diferenciado do risco 
ofertado pela seguradora MAG.

Em dezembro, a OABPrev-PR colocou no ar o novo site. Com um visual mais moderno e de fácil navegação, 
a página do fundo de pensão na web ganhou novas informações atendendo a Resolução CNPC n. 32 de 4 
de dezembro de 2019. Além das publicações de costume, o site conta com o Portal da Privacidade, com in-
formações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e como a entidade está atuando em relação 
a proteção de dados dos participantes. Também foi incluída a página de Solicitação de Informações, com 
detalhes a respeito de todas as solicitações que os participantes podem fazer ao fundo de pensão. Uma 
das grandes facilidades do site é a possibilidade de poder contratar o plano de previdência por meio da 
adesão on-line. De forma bastante simplificada, o advogado pode contratar planos de previdência para ele 
e seus dependentes acessando o site de qualquer lugar.
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Em 2020, 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, 
principalmente em virtude da pandemia de Covid-19 e a importância de ter uma proteção diante deste tipo de situação. Para tanto, o fundo de pensão produziu notícias, artigos, matérias e e-mails marketing sobre 
os mais diferentes assuntos ligados à Previdência Complementar. Neste período foram enviados:

Educação Previdenciária

INFORMATIVO ON-LINE

Número de edições: 12

Periodicidade: Mensal

Características: Matérias sobre a entidade, 
contemplando temas de incentivo à 
Educação Financeira e Previdenciária. 
Educação Financeira e Previdenciária.

E-MAIL MARKETING

Número de malas diretas: 13

Periodicidade: De acordo com a 
necessidade

Características: Conteúdo informativo, 
com campanhas de incentivo à Educação 
Financeira e Previdenciária.

REVISTA DA ORDEM

Número de edições: 12

Periodicidade: Mensal

Características: Edição mensal com 
duas páginas para divulgação de 
notícias sobre o Fundo de Pensão.

CURSO CRIANDO RIQUEZA

Aulas realizadas: 01

Conteúdo: Informações sobre investimentos, 
planejamento tributário e o plano de previdência 
da OABPrev-PR.

Locais: Curitiba
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Capítulo II
O Castelo da

Bela Adormecida

O castelo Neuschwanstein, na Alemanha, é popular por sua arquitetura 
belíssima e requintada, reconhecida mundialmente e estrelada em 
filmes clássicos como "Chitty Chitty Bang Bang” (1968) e "The Great 
Escape" (1963).

Construído sob a ordem do rei bávaro Ludwig II no final do século XIX, os 
arquitetos aceitaram o desafio de construir algo que refletisse tanto as 
óperas de Richard Wagner e os ideais românticos da Idade Média, assim 
como a fantasia da Bela Adormecida.
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Gestão Previdencial

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARANÁ – OAB-PR

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
ADVOGADOS DO PARANÁ – CAA/PR

INSTITUIDORES

PARTICIPANTES ATIVOS

A base cadastral do Plano de Benefícios apresentou 17.139 participantes ativos, incluindo-se nesse núme-
ro os participantes cujos planos foram cancelados, mas que não exerceram o direito aos Institutos Res-
gate, Portabilidade ou Benefício Proporcional Diferido.

RELATÓRIO PREVIDENCIAL

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
JAN A DEZ/2020

Participantes em 2019 16.973

Adesões em 2020 977

Resgates (654)

Cancelamentos (126)

Concessão de Benefícios (23)

Portabilidade (8)

Participantes 2020 17.139

EVOLUÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO
 
Gráfico 1 - Evolução Acumulada

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

Gráfico 2 - Evolução Anual

Já no gráfico 2, verifica-se o número de participantes que aderiram ao plano em cada mês de 2020.
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PARTICIPANTES ASSISTIDOS

Em 2020 foram concedidos 12 benefícios de Aposentadoria Programada, 01 aposentadoria por Invalidez e 
21 Pensões por Morte.

No final do exercício, a Entidade contava com 52 Aposentadorias Programadas, 06 Aposentadorias por In-
validez e 93 benefícios de pensão por Morte, somando 151 benefícios previdenciários.

ESTATÍSTICA POPULACIONAL E GRÁFICOS GERENCIAIS

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, aproximadamente 63,84%,  
concentra-se 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, aproximadamente 47,17%, 
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
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O conjunto dos participantes do plano é composto por 
50,35% de integrantes do sexo masculino e 49,65% do 
sexo feminino. Segundo o IBGE, a expectativa de vida 
ao nascer das mulheres brasileiras é de 80,1 anos e dos 
homens de 73,1 anos. Com base na Tábua AT 2000 - F, a 
expectativa de vida estimada ao nascer é de aproximada-
mente 85,41 anos e, aos 35 anos, que é a idade média dos 
participantes ativos, a esperança de sobrevivência é de 
mais 51,16 anos.

Feminino
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50,35%

Até 25 anos 26 a 35 anos 36 a 46 anos 46 a 55 anos Acima de 56 anos
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4441
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O Gráfico 4 demonstra à Entidade a distribuição 
das contribuições efetuadas pelos participantes 
ativos, 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 recursos aportados 
pelos participantes.

Contribuição Básica
78,48%

Contribuição Pensão 
por Morte
13,19%

Contribuição
Invalidez

8,33%
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No plano, 78,48% das contribuições vertidas mensalmente compõem o saldo de contas dos participantes. 
A outra parte é despendida para a aquisição dos seguros em casos de morte e de invalidez, disponibilizados 
pela seguradora parceira da Entidade.

GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO 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 APO-
SENTADORIA

O Gráfico 7 demonstra o número de participantes que integra cada faixa de tempo de espera para a apo-
sentadoria. Assim, verifica-se que a maioria dos participantes do plano, aproximadamente 65,58%, está 
pertencente à faixa de 20 a 40 anos distante da idade de aposentadoria. Essa observação pode ser con-
siderada para uma melhor alocação estratégica 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 estabelecimento das 
estratégias de investimentos da Entidade. Verifica-se que os participantes que estão na faixa de 10 a 30 
anos faltantes para concessão de benefício concentram 64,88% da Reserva Matemática de Benefícios a 
Conceder – RMBaC do plano.

Contribuem
para invalidez

e pensão
47,05%

Não
contribuem 
para risco
38,08%

Contribuem 
somente para 

pensão
1,41%Contribuem 

somente para 
invalidez
13,46%

Por meio do Gráfico 5, verifica-se a proporção de 
participantes por tipo de contribuição de risco que 
realizam. Assim, percebe-se que 47,05% dos partic-
ipantes do plano contribuem para ambos os riscos 
de pensão e invalidez; 13,46% contribuem somente 
para invalidez e 1,41% contribuem apenas para 
pensão, totalizando 61,92% dos participantes ativos 
contribuindo de alguma forma para os benefícios 
de risco. Observa-se, contudo, que 38,08% do total 
de participantes não contribuem para nenhum tipo 
de benefício de risco.
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No Gráfico 6, verifica-se o valor mé-
dio das contribuições que são ver-
tidas pelos participantes ativos ao 
plano e que compõem seus respec-
tivos saldos individuais, bem como 
aquelas destinadas ao complemen-
to dos benefícios de risco, decor-
rentes de morte e invalidez.
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PARTICIPANTES ASSISTIDOS

GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS POR SEXO

Observa-se no Gráfico 9 que, de todos os participantes que iniciaram o recebimento de benefícios no plano, 
74,14% são do sexo masculino e 25,86% são do sexo feminino.

GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS POR OPÇÃO DE RECEBIMENTO DO 
BENEFÍCIO

O Gráfico 10 demonstra que 51,72% dos participantes assistidos optou pelo recebimento de suas rendas por 
Prazo Determinado e 48,28% dos participantes optou pelo Prazo Indeterminado. O valor do benefício que 
percebem é suscetível a variações da rentabilidade, quando do recálculo anual. 

GRÁFICO 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS POR FAIXA ETÁRIA

Em atenção ao Gráfico 11, percebe-se que a massa de participantes assistidos do plano está mais concen-
trada 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 71%, 
percebe benefícios entre R$ 500,01 e R$ 2.500,00.
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PENSIONISTAS

GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS POR SEXO

Com base no Gráfico 13, observa-se que 11,70% dos pensionistas do Plano PBPA são do sexo masculino, en-
quanto 88,30% são do sexo feminino.

GRÁFICO 14 - DISTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS POR OPÇÃO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO

Observa-se no Gráfico 14 que 32,98% dos pensionistas recebem seus benefícios por Prazo Indeterminado e 
67,02% 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 pen-
sionistas para uma compreensão quanto à influência da tábua de sobrevivência para o plano de benefícios.

GRÁFICO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS POR FAIXA ETÁRIA

O Gráfico 15 demonstra que 28,72% da população dos pensionistas encontra-se na faixa etária de até 40 
anos.

GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS POR FAIXA DE BENEFÍCIO

Observando o Gráfico 16, percebe-se que 81,91% dos pensionistas percebem benefícios de até R$ 1.500,00.

PLANO DE BENEFÍCIOS
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GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – 
31/12/2020
O Gráfico 17 aponta que as Provisões Matemáticas de Benefícios 
a Conceder acumulam 94,63% dos recursos destinados aos par-
ticipantes do plano, restando 5,37% correspondente às Provisões 
Matemáticas de Benefícios Concedidos. Esta análise poderá em-
basar os estudos da Entidade para a tomada de decisão, quanto 
aos tipos de investimentos, para alocação desses recursos.

Benefício a
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94,63%

Benefício
Concedido

5,37%
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Capítulo III
Alcázar de Segóvia

O castelo Alcázar de Segóvia é um dos mais impressionantes da Europa, 
localizado nas planícies na região Castela-a-Velha, no centro da Espanha. 
É reconhecido por ter sido lar da rainha Isabella e do rei Filipe II, antes da 
corte real se mudar para Madrid.

Embora tenha sido inicialmente um forte romano, a estrutura evoluiu 
ao longo dos séculos se tornando um típico castelo medieval com fosso 
profundo, ponte levadiça e torres robustas. 
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Em atenção ao Plano de Contas estabelecido para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, segue abaixo a estrutura contábil resumida das Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios Previdenciários 
do Advogado - PBPA em 31/12/2018 e 31/12/2019, para fins de comparação, e em 31/12/2020, data-base da presente Avaliação Atuarial:

TABELA 1 - PROVISÕES MATEMÁTICAS

Provisões Matemáticas

RELATÓRIO PREVIDENCIAL

CONTA DESCRIÇÃO 2018 2019 2020*

2.3 Patrimônio Social R$ 356.485.249,97 R$ 438.466.030,34 491.643.272,58
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano R$ 354.668.524,09 R$ 436.614.509,24 489.715.853,38
2.3.1.1 Provisões Matemáticas R$ 354.668.524,09 R$ 436.614.509,24 489.715.853,38
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos R$ 14.719.386,56 R$ 22.261.006,89 26.312.568,18
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida R$ 14.719.386,56 R$ 22.261.006,89 26.312.568,18
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Contas dos Assistidos R$ 14.719.386,56 R$ 22.261.006,89 26.312.568,18
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder R$ 339.949.137,53 R$ 414.353.502,35 463.403.285,20
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida R$ 339.949.137,53 R$ 414.353.502,35 463.403.285,20
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas – Patroc/Inst R$ 2.863.241,22 R$ 3.953.417,13 4.901.414,20
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas – Participantes R$ 337.085.896,31 R$ 410.400.085,22 458.501.871,00
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.1.2.01 Resultados Realizados R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial Revisão de Plano R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.2 Fundos R$ 1.816.725,88 R$ 1.851.521,10 1.927.419,20
2.3.2.1 Fundos Previdenciais R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3.2.2 Fundos Administrativos R$ 1.816.725,88 R$ 1.851.521,10 1.927.419,20
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

* Está incluído o grupo de 4.043 indivíduos, registrados na situação desligados ou cancelados, cujo valor total nos saldos de Conta Individual é equivalente a R$ 28.485.622,36.



REGIME FINANCEIRO E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

Adota-se para as Avaliações Atuariais do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA o regime 
financeiro de Capitalização e o Método de Capitalização Financeira Individual, sob o qual serão constituí-
das as Provisões Matemáticas individualmente 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 apli-
cação, os valores aportados e os benefícios pagos.

Assim, não há garantia mínima de rentabilidade nas fases de capitalização e percepção dos benefícios, 
sendo adotada uma taxa real de juros como premissa para, juntamente a um indexador, 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.

RENTABILIDADE DO PLANO

O mês de dezembro encerrou o singular ano de 2020 entre um misto de esperanças e incertezas. Do lado 
positivo, a aprovação para uso emergencial das vacinas pelos governos ao redor do mundo e o início dos 
programas de vacinação liderados pelo Reino Unido, animaram os investidores fazendo os mercados 

acionários baterem recordes. Por outro lado, o aumento nos números de internações por Covid-19 na Europa 
e EUA, e a descoberta de uma nova variante do vírus, considerada ainda mais contagiosa, faz entrarmos em 
2021 também com uma dose de cautela. 
O acordo fechado entre a União Europeia e o Reino Unido acalmou investidores e ajudou o índice FTSE-100 
a subir 3,1% no mês, também impulsionado pelo início da campanha de vacinação. No entanto, a Europa, 
uma das regiões mais afetadas pela disseminação da Covid-19, não apresentou a mesma recuperação que 
os demais mercados, com o índice EURO Stoxx 50 apresentando rentabilidade negativa de 5,1% em 2020. Já 
nos EUA os índices acionários continuaram a ter resultados positivos com a aprovação de um novo pacote 
fiscal da ordem de 900 bilhões de dólares. Esses novos estímulos fiscais fizeram com que os investidores 
renovassem as esperanças de uma retomada mais forte da economia americana. O S&P 500 subiu 3,7% em 
dezembro, encerrando o ano com valorização de 16,2%. 

A NASDAQ, influenciada pelas grandes empresas de tecnologia, apresentou rentabilidade de 5,6% no mês e 
surpreendentes 43,6% ao final de 2020. Esse cenário de risk-on dos mercados favoreceu o fluxo de capitais 
para os mercados emergentes com o MSCI Emerging subindo 15,8% no ano. O Brasil também se favoreceu do 
fluxo de capital externo, registrando entrada em torno de R$ 16 bilhões no mês e aproximadamente R$ 56 bil-
hões nos últimos 3 meses, o que ajudou o Dólar a se depreciar frente ao Real, apresentando retorno negativo 
de 2,5%, apesar da forte valorização de 28,9% no ano. O Ibovespa subiu 9,3% e fechou o ano com rentabili-
dade positiva de 2,9%, com o quinto ano consecutivo no campo positivo. Os mercados de juros também se 
aproveitaram dos ventos positivos para os mercados emergentes, observando-se um fechamento das taxas 
em praticamente toda a curva. 

O conturbado ano de 2020 se encerra renovando a esperança de retomada da economia mundial, no entanto 
com os investidores ainda cautelosos a esperança de resultados mais concretos dos efeitos das vacinas e a 
forma com que os governos lidarão com o cenário de incerteza que ainda se faz presente. 
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 Diante deste cenário, o Programa de Investimentos da OABPrev-PR encerrou o exercício de 2020 com 
uma rentabilidade líquida de 3,14%, perfazendo 113,86% do CDI, em 24 meses com 15,30%, perfazendo 
172,08% do CDI e em 36 meses com 22,71%, correspondente a 142,96% do CDI.

A taxa real de juros, estimada como rentabilidade real, é utilizada também para fins de cálculos dos 
benefícios, conforme exposto anteriormente.

¹ INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
considerado para cada mês de comparação com a rentabilidade a variação do INPC correspondente ao 
mês imediatamente anterior.

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 partici-
pantes, em função de suas contribuições, considerem taxa de juros compatível com a política de investimen-
tos definida pela Entidade, sendo importante também a demonstração de diferentes cenários, de forma que 
os interessados tenham a ciência de que seus benefícios futuros dependem, em grande parte, da rentabili-
dade auferida pelos recursos do plano. 
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Capítulo IV
O Castelo Turco

O castelo Topkapi Sarayi é um belo palácio em Istambul, na Turquia. Foi o lar de sultões otomanos desde o fim do 
século XV até a dissolução do império depois da Primeira Guerra Mundial.

Convertido em um museu, o Topkapi conta com extensos jardins, um harém imperial e uma adega dourada incrustada 
de esmeraldas. Sua majestosidade impressiona e reflete a luxuosidade otomana.
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Gestão Financeira e de Investimentos
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

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 Investi-
mentos, contemplando os segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercados, investimentos 
estruturados, investimentos no exterior, títulos públicos e privados.

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

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

ÍNDICES COMPARATIVOS
PERÍODO

12M 24M 36M
OABPrev-PR 3,14% 15,30% 22,71%
IBOVESPA 2,92% 35,42% 55,78%
CDI 2,76% 8,84% 15,83%
POUPANÇA 2,11% 6,46% 11,38%

Plano de Benefícios: 2006005065 – PBPA – Mês 12/2020

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL VALOR EM $1000

Total Demonstrativo de Investimentos 494.247

Carteira Própria – Depósitos 873

Demonstrativo de Investimentos – Fundos (1º Nível) – Total 493.234

Renda Fixa: 67,00% 330.550

Renda Variável: 20,09% 99.089

Multimercado estruturado: 11,45% 56.471

Investimento no exterior: 1,47% 7.260



CUSTOS DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

Verificamos que os custos de gestão dos recursos ficaram dentro dos parâmetros praticados pelo mer-
cado financeiro, em função do modelo de gestão adotado. A Entidade administra seus recursos através 
de um FIM Exclusivo, sob gestão da SulAmérica Investimentos. Em 2020 os custos consolidados foram 
de R$ 560.858,00, correspondente a 0,11%, de acordo com o demonstrativo anexo.

FIC SULAMERICA OABPrev-PR

ESPECIFICAÇÃO 2020

Taxa de Administração R$ 308.394,59

Taxa de Custódia R$ 138.437,01

Taxa CVM R$ 48.118,16

Taxa ANBID R$ 5.790,00

Cetip R$ 50.432,79

Demais Custos R$ 9.685,9

Total ANUAL R$ 560.858,45

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO POR SEGMENTO

FUNDOS R$

Renda Fixa/Crédito Privado 15.885.035,94  

Renda Fixa 58.754.900,01 

Renda Fixa/IMA 5.229.235,43 

Multimercado 4.661 157.419.719,51 

Multimercado Estruturado 56.436.276,75 

Ações 89.067.744,55 

Investimento no Exterior 13.605.574,23 

Imobiliário 3.622.395,00 

FIDIC 49.332,41

NTN-B 38.304.699,27 

OVER 24.071.941,26 

LF/DPGE 30.879.624,62 

TOTAL 493.324.097,50
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ITENS VERIFICADOS: 

1) A NASDAQ, influenciada pelas grandes empresas de tecnologia, apresentou rentabilidade de 5,6% no 
mês 1. As Contribuições Normais ficaram 4,17% abaixo da previsão orçamentária, entretanto os recur-
sos coletados totais superaram em 3,84% o previsto, principalmente em função do volume de aportes e 
portabilidades ao plano. 

2) A alta competitividade do plano, frente às alternativas de mercado, tem sido constatada através da cres-
cente e constante adesão de participantes ao PBPA, bem como o elevado índice de Portabilidade de PGBL’s 
da previdência aberta e Aportes de participantes.

3) O desempenho do Programa de Gestão Administrativa foi de acordo com o previsto no respectivo orça-
mento. As receitas e as despesas executadas ficaram em torno de 4,28% acima do previsto em orçamento. 

4) O fundo previdenciário encerrou o exercício cerca de 1% abaixo do previsto em função do desempenho 
do programa de investimentos, entretanto o aumento das contribuições realizadas, compensaram o aumen-
to dos resgates.

5) O fundo administrativo encerrou o exercício com cerca de 10% abaixo da previsão orçamentária, em 
função da redução da rentabilidade prevista.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

O Patrimônio da OABPrev-PR aumentou 12% em 2020 em comparação ao ano de 2019, atingindo o valor de 
R$ 493.324 mil.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇADO REALIZADO

Recursos Coletados  53.348.400,00 55.401.284,00

Contribuições Normais 42.788.400,00 41.000.115,00

Contribuições Aportes 8.400.000,00 11.656.853,00

Portabilidades   2.160.000,00 2.744.316,00

PROGRAMA ADMINISTRATIVO ORÇADO REALIZADO

Receitas Administrativas 2.660.464,00 2.774.609,00

Receita taxa administração 144.000,00 106.955,00

Receita Pró-labore 2.516.454,00 2.667.654,00

Despesas Administrativas 2.660.454,00 2.774.469,00

Resgates 13.200.000,00 17.361.373,00

Fundo Previdenciário 498.315.423,00 494.247.808,00

Fundo Administrativo 2.173.297,00 1.927.419,00

12.230 16.332 22.268 33.888 46.483 63.531
87.329

113.991
146.057

193.592
242.714

300.022

357.873

439.057

493.324

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

R$ por mil



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

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

Na reunião de dezembro, o Conselho Deliberativo aprovou a revisão da Política de Investimentos da Enti-
dade para o exercício de 2020, conforme demonstrativo a seguir:

ANÁLISE SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

O ano de 2020 será especialmente lembrado em função da disseminação da Covid-19 e seus reflexos nos 
mercados. O primeiro trimestre foi marcado por muitas incertezas devido à propagação da pandemia pelo 
mundo e seus efeitos no cotidiano das pessoas e nas economias.  O principal índice de bolsa americana 
(S&P 500) chegou a cair 20% ao fim de março e a bolsa local, medida pelo índice Ibovespa, recuou -36,7% 
no fim do primeiro trimestre. O mercado de renda fixa local também sofreu com a forte abertura das tax-
as de juros e com a disparada do dólar que saiu de R$ 4,01 em dezembro de 2019 para R$ 5,19 no final de 

março. Nesse contexto, os governos lançaram pacotes de estímulos fiscais e monetários para atenuar a crise 
na tentativa de recuperar as economias e acalmar os investidores. 

No Brasil, o Banco Central reduziu a taxa de juros ao mínimo histórico de 2% a.a. No entanto, mesmo com 
a atividade econômica combalida, o choque de oferta de alimentos e o aumento nos preços de energia no 
final do de 2020, fizeram com que a inflação, medida pelo IPCA, encerrasse o ano acima da meta, em 4,52% 
a.a. Todas essas medidas estimulativas, associadas à produção de vacinas em tempo recorde, criaram no 
Brasil e no mundo um ambiente no qual os investidores migraram suas alocações para ativos de mais risco. 
Com a expectativa de um cenário de juros baixos, os investidores realocaram recursos para os mercados 
acionários, que mostraram recuperação ao longo do ano, em especial, as ações de empresas de tecnologia 
que se beneficiaram do processo de digitalização forçado que o mundo viveu. O NASDAQ encerrou o ano com 
rentabilidade de 43,6%, o S&P 500 com alta de 16,2%, enquanto o IBOVESPA subiu 2,9%. O Real manteve-se 
depreciado frente ao dólar e encerrou o ano com a cotação de R$ 5,19.

Nesse cenário, o fundo SulAmérica OABPrev-PR FIM CP rendeu 3,14% contra 2,76% do CDI (113,86% do CDI) 
no ano. Ao final de 2020 o fundo estava com a seguinte alocação: 31,4% em fundo multimercados institucio-
nais, 17,8% em ativos de renda variável (fundos e ETFs), 13,0% em fundos de renda fixa, 12,0% em fundos 
multimercados estruturados, 9,5% em ativos de crédito privado (fundos e Letras Financeiras), 7,7% em títu-
los públicos federais indexados à inflação, 4,8% em Operações Compromissadas, 2,8% em ativos no exterior 
(fundos e ETFs), além de 0,7% em fundos imobiliários e 0,2% em fundos de private equity.  Ao longo desse 
período, as classes de fundos que mais contribuíram para a rentabilidade do portfólio foram: Multimercado 
Estruturado, Ações e Exterior.  

Para o ano de 2021, o crescimento econômico mundial estará diretamente ligado à evolução do processo 
de vacinação pelo mundo e todas as incertezas que ainda estão relacionadas à pandemia. A ampliação e/ou 
manutenção dos estímulos fiscais ao redor do mundo geram expectativas de uma volta da inflação e, con-
sequentemente, impacto nas taxas de juros globais. No Brasil, a expectativa de recuperação econômica foi 
adiada para o segundo semestre, em função do aumento de casos de Covid-19 no país, e o retorno de lock-
downs em muitas cidades. A inflação que já vem dando sinais de alta desde o final do ano passado, aliada 
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LIMITE GERAL 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%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS



ao cenário internacional, assim como as incertezas em relação às questões fiscais internas, podem fazer 
com que o Banco Central comece o aperto do ciclo monetário antes do previsto.

Nesse contexto, o objetivo na alocação para 2021 será, de forma gradativa, ampliar ainda mais a diversi-
ficação dos ativos do fundo. Esse movimento deve acontecer através de posições de proteção contra in-
flação, ampliação de ativos ligados à renda variável e alocação em ativos descorrelacionados do mercado 
doméstico, que acessam estratégias internacionais.  

ANÁLISE ADITUS

O ano de 2020 e a pandemia do Coronavírus são dois temas indissociáveis em quaisquer análises. Provavel-
mente nos lembraremos, por muitos anos, desse período em nossas vidas em que tudo parece ter parado, 
ou pelo menos mudado de forma que jamais conseguiríamos imaginar.

O mercado financeiro, evidentemente, também teve um ano memorável. Dessa forma, os resultados dos 
investimentos, sejam pessoais ou coletivos, precisam ser analisados e interpretados à luz do avanço da 
pandemia.

Ainda no primeiro trimestre de 2020, a série de lockdowns ao redor do mundo trouxe grande temor às 
bolsas, com os analistas e gestores tentando entender qual poderia ser o efeito de uma parada tão pro-
longada em quase todas as economias do mundo. Em março, com os primeiros casos confirmados no Bra-
sil, tivemos queda de cerca de 40% no Ibovespa, o que mostra o tamanho da preocupação que vivíamos 
naquele momento.

Com o passar do tempo e com alguma previsibilidade no radar, lentamente os preços começaram a se 
recuperar, e boas notícias vindas da Europa animaram o mercado, que passou a considerar que a recu-

peração econômica não tardaria a vir. Mais para o final do ano, a vitória de Biden na eleição americana fez o 
mercado acreditar que os países emergentes voltariam a ter papel de destaque no comércio internacional, o 
que contribuiu para uma franca recuperação dos investimentos em novembro e em dezembro.

No Brasil, as dimensões continentais do país atrapalharam bastante o combate à pandemia. Além disso, a 
combinação de maior gasto do governo – tanto com ações de combate como com auxílios emergenciais – 
com a forte queda na arrecadação de impostos trouxe algum desequilíbrio fiscal para o país, que passou a ter 
dívida consideravelmente alta em relação ao tamanho de nosso PIB.

Como parte da reação do governo, as taxas de juros foram cortadas a níveis historicamente baixos e assim 
permaneceram ao longo do ano. Se, por um lado, tais taxas ajudam a estimular a economia, por outro lado 
tornam ainda mais difícil a obtenção de rentabilidade que venha a fazer frente aos prejuízos do início do ano.
Por essa razão, as políticas de investimentos para 2021 já preveem aumento de risco na carteira, e muito 
provavelmente vamos assistir a uma diversificação quase sem precedentes nos investimentos que utiliza-
mos: desde Renda Fixa mais ativa, com estratégias de juros, moedas e crédito, até classes alternativas, como 
fundos imobiliários e de participação, passando por um aumento das classes de Renda Variável e de Investi-
mento no Exterior.

No caso da OABPrev-PR, já vimos, há alguns anos, preparando a carteira para esse cenário mais desafiador 
há alguns anos, e a maior exposição a ativos de risco evidentemente traz maior volatilidade em anos como 
2020.

No entanto, pensando em nosso objetivo de longo prazo, continuaremos a busca por diversificação da cartei-
ra, sendo ela de gestores ou de classes de ativos, mas sempre com a prudência e o respeito à governança que 
nossa atividade exige.
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Capítulo V
O Castelo Escocês

O castelo Edinburgh, na Escócia, foi construído sobre um relevo de um antigo vulcão, e é 
considerado o mais sitiado, com pelo menos 26 grandes ataques em seus mil anos de existência.

As preciosas joias de coroa (Honras da Escócia) estão guardadas lá, e o espaço é utilizado para 
concertos, demonstrações de armas e outros eventos. O castelo também tem um cemitério para 
cachorros, onde estão enterrados os mascotes militares.
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Demonstrações Contábeis
Aos Administradores, Conselheiros e Participantes do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná - OABPrev-PR

Curitiba - PR.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná - OABPrev-PR (Entidade), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demon-
strações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demon-
strações individuais por plano de benefícios que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mu-
tação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Fundo de Pensão Multipatrocina-
do 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 2020 e o desempenho consolida-
do e por plano de benefícios de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar - CNPC.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Re-

sponsabilidades 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 fundamentar nossa opinião.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis.

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 causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
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auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garan-
tia 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 decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, den-
tro 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 internacionais de auditoria, ex-
ercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em re-
sposta 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 pro-
veniente 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 planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opin-
ião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

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

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

em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas ev-
idências 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 contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as defi-
ciências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos 
trabalhos.

Maringá, 19 de março de 2021

BEZ Auditores Independentes SS
CRC PR 5.010/O - 2

Valdemir Bez
Contador CRC PR 037.262/O - 2 
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I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO NOTA 31/12/2020 31/12/2019 PASSIVO NOTA 31/12/2020 31/12/2019

Disponível 8.4 873 2.011 Exigível Operacional 8.9 2.605 2.703

Realizável  493.336 439.113    Gestão Previdencial  2.336 2.477

Gestão Previdencial 8.5 0 1    Gestão Administrativa  269 226

Gestão Administrativa 8.6 12 54    Patrimônio Social 8.11 491.643 438.466

Investimentos  493.324 439.058     Patrimônio de Cobertura do Plano 8.11.1 489.716 436.615

   Fundos de Investimento 8.7 493.324 439.058        Provisões Matemáticas  489.716 436.615

Permanente 8.8 39 46        Benefícios Concedidos  26.313 22.261

   Imobilizado 39 46        Benefícios a Conceder  463.403 414.354

       Fundos 8.11.2 1.927 1.852

       Fundos Administrativos  1.927 1.852

TOTAL DO ATIVO 494.248 441.169 TOTAL DO PASSIVO 494.248 441.169

(Valores em R$ mil)
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II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO %

A) Patrimônio Social - Início do Exercício 438.466 356.485 23,00%

1. Adições 135.619 112.740 20,29%

(+) Contribuições Previdenciais 71.342 65.969 8,14%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 61.220 44.127 38,74%

(+) Receitas Administrativas 2.775 2.421 14,63%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 282 223 26,41%

2. Destinações (82.442) (30.760) 168,02%

(-) Benefícios (33.446) (28.150) 18,81%

(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial (46.015) 0 100,00%

       (-) Despesas Administrativas (2.774) (2.609) 6,32%

(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa (207) 0 100,00%

3. Acréscimo/Decréscimo No Patrimônio Social (1+2) 53.177 81.981 -35,13%

          (+/-) Provisões Matemáticas 53.101 81.946 -35,20%

          (+/-) Fundos Administrativos 76 35 118,42%

B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3) 491.643 438.466 12,13%

(Valores em R$ mil)As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO %

A) Ativo Líquido - Início do Exercício 436.614 354.668 23,10%

1. Adições 86.654 110.228 -21,39%

(+) Contribuições 71.448 66.101 8,09%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 15.206 44.127 -65,54%

2. Destinações (33.553) (28.282) 18,64%

(-) Benefícios (33.446) (28.150) 18,81%

(-) Custeio Administrativo (107) (131) -18,53%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 53.102 81.946 -35,20%

(+/-) Provisões Matemáticas 53.102 81.946 -35,20%

B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3) 489.716 436.614 12,16%

C) Fundos não Previdenciais 76 35 118,42%

(+/-) Fundos Administrativos 76 35 118,42%

(Valores em R$ mil)As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO %

1. Ativos 493.978.523,73 440.942.822,79 12,03%

Disponível 870.263,69 2.007.983,05 -56,66%

Recebível 1.927.419,20 1.852.312,26 4,05%

Investimento 491.180.840,84 437.082.527,48 12,38%

Títulos Públicos 0,00 0,00 0,00%

Créditos Privados e Depósitos 0,00 0,00 0,00%

Fundos de Investimento 491.180.840,84 437.082.527,48 12,38%

Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00%

2. Obrigações 2.335.251,15 2.476.792,45 -5,71%

Operacional 2.335.251,15 2.476.792,45 -5,71%

3. Fundos não Previdenciais 1.927.419,20 1.851.521,10 4,10%

Fundos Administrativos 1.927.419,20 1.851.521,10 4,10%

4. Resultados a Realizar 0,00 0,00 0,00%

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 489.715.853,38 436.614.509,24 12,16%

Provisões Matemáticas 489.715.853,38 436.614.509,24 12,16%

(Valores em R$ mil)As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO %

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 1.851.521,10 1.816.725,88 1,92%

1. Custeio da Gestão Administrativa 2.850.377,43 2.643.876,41 7,81%

1.1  Receitas 2.850.377,43 2.643.876,41 7,81%

     Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 106.955,38 131.337,93 -18,56%

     Custeio Administrativo dos Investimentos 0,00 0,00 0,00%

     Receitas Diretas 2.667.654,03 2.286.453,53 -100,00%

     Outras Receitas 0,00 3.000,00 -100,00%

     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 75.768,02 223.084,95 -66,04%

2. Despesas Administrativas 2.774.479,33 2.609.081,19 6,34%

2.1. Administração Previdencial 2.737.245,41 2.574.413,92 6,32%

        Pessoal e Encargos 1.499.123,63 1.415.632,43 5,90%

     Treinamentos/Congressos e Seminários 34.458,00 35.136,70 -1,93%

        Viagens e Estadias 7.005,40 36.926,64 -81,03%

        Serviços de Terceiros 698.703,32 656.514,48 6,43%

     Despesas Gerais 305.883,83 268.232,66 14,04%

     Depreciações e Amortizações 13.899,87 15.030,75 -7,52%

     Tributos 178.171,36 146.940,26 21,25%

2.2. Administração dos Investimentos 37.233,92 34.667,27 7,40%

     Serviços de Terceiros 37.233,92 34.667,27 7,40%

     Treinamentos/Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00%

(Valores em R$ mil)As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO %

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 0,00 0,00 0,00%

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 0,00 0,00 0,00%

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos 0,00 0,00 0,00%

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) 75.898,10 34.795,22 118,13%

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 75.898,10 34.795,22 118,13%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 1.927.419,20 1.851.521,10 4,10%

(Valores em R$ mil)As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO %

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 492.051 439.091 12,06%

1. Provisões Matemáticas 489.716 436.615 12,16%

1.1. Benefícios Concedidos 26.313 22.261 18,20%

        Contribuição Definida 26.313 22.261 18,20%

1.2. Benefícios a Conceder 463.403 414.354 11,84%

        Contribuição Definida 463.403 414.354 11,84%

        Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 4.901 3.953 23,97%

        Saldo de Contas - Parcela Participantes 458.502 410.400 11,72%

4. Exigível Operacional 2.335 2.477 -5,72%

4.1. Gestão Previdencial 2.335 2.477 -5,72%

(Valores em R$ mil)As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis



  Capítulo V  |  33Relatório Anual 2020  |  OABPREV-PR

Capítulo VI
O Castelo de Luxemburgo
O castelo Schloss Vianden está localizado acima do rio Our, no norte de Luxemburgo, rodeado por outros 50 castelos. Foi construído entre os séculos XI e 
XIV, na área onde antes havia uma antiga fortaleza romana que protegia o império de invasões bárbaras.

Mesclando aspectos do design românico, gótico e renascentista, permaneceu nas mãos da realeza até 1977, quando o grão-duque o legou ao Estado.

O maior evento anual do Schloss Vianden é um festival medieval em agosto, com duelo de cavaleiros, trovadores, malabaristas e artesãos.
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Notas Explicativas
1. NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEM-
BRO DE 2020 E 2019 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

8.1. 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 entidade fechada de previdência complemen-
tar, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, financeira e administrativa, regida por Estatuto, 
pelos regulamentos dos planos de benefícios por ela operados e pela legislação em vigor, constituída sob 
a forma de sociedade de previdência complementar nos termos da Lei Complementar nº 109, de 29 de 
maio de 2001, e normas subsequentes.

São Instituidores Fundadores da OABPrev-PR a OAB-PR - Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná 
e a CAA-PR - Caixa de Assistência do Advogados do Paraná, instituidoras do Plano de Benefícios Previ-
denciários do Advogado – PBPA.

A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, por meio da Análise Técni-
ca nº 238/SPC/DETEC/CGAF, de 08 de setembro de 2006, aprovou a constituição do Fundo de Pensão Multi-
patrocinado 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 se-
tembro de 2006.

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

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

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

8.2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e em conformidade com as diretrizes contábeis para Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar (EFPC), estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da Res-
olução n° 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a ITG 2001, e pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), por meio da Resolução n° 37, de 13 março de 2020, que alterou a Resolução CNPC n° 
29, de 13 de abril de 2018, Resolução CNPC n° 12, de 19 de agosto de 2013 e pela Instrução PREVIC n° 18, de 
18 de novembro de 2019, que alterou a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009.

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

O OABPrev-PR apresenta mensalmente balancetes por Plano de Benefícios, do Plano de Gestão Administra-
tiva 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 2021, e não há eventos 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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8.3. 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 modifi-
cações relevantes decorrentes da alteração do normativo contábil estão evidenciadas em Notas Explicati-
vas, com a quantificação dos efeitos nas demonstrações contábeis. 

Os registros relativos a contribuições de participantes vinculados ao plano de contribuição definida são 
escriturados com base no regime de caixa, de acordo com 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 Competência, signifi-
cando que na determinação do resultado são computadas as receitas, as variações positivas auferidas no 
mês, independentemente de sua realização, bem como as despesas, as deduções e as variações negativas 
pagas ou incorridas no mês correspondente. 

O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema de alocação direta das despesas co-
muns 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 In-
strução 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 pla-
no administrado pelo OABPrev-PR. 

Os estudos atuariais do plano de seguridade são conduzidos por atuários independentes, que assinam as 
respectivas Notas Técnicas Atuariais, perante os participantes, aos órgãos públicos e a própria OABPrev-PR.
As principais práticas contábeis adotadas podem ser resumidas como segue:

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

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

C) Investimentos
Conforme determinado na Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, alterada pela Instrução PREVIC nº 
11, de 03 de dezembro de 2018 e Resolução n° 37, de 13 de março de 2020, a Entidade classifica sua carteira 
de títulos e valores mobiliários nas categorias de títulos para negociação e títulos mantidos até o vencimento.

• Títulos para negociação - Registra os títulos com propósito de serem negociados, independentemente 
do prazo a decorrer do título na data de aquisição, que serão avaliados ao valor de mercado ou de provável 
realização.

• Títulos mantidos até o vencimento - Títulos e valores mobiliários com vencimentos superiores a 12 meses 
da data de aquisição, nos quais a Entidade mantém interesse e possui capacidade financeira de manter até o 
vencimento, sendo classificados como de baixo risco por agência de risco do País, e que serão avaliados pela 
taxa de rendimentos intrínseca dos títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO

As quotas de fundos de investimento estão registradas ao valor de custo acrescido dos rendimentos auferi-
dos 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 investe 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 sobre os instrumentos utilizados. 

D) Permanente
O Ativo Permanente contempla os bens imobilizados, móveis, utensílios, computadores, periféricos, siste-
mas operacionais, máquinas e equipamentos, que são utilizados no desempenho da atividade-fim da en-
tidade, 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.

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

F) Exigível Contingencial
As provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas tendo como base o Pro-
nunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes de acordo com o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e, considerando a avaliação da Administração e de seus con-
sultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir prováveis perdas decorrentes desses proces-
sos.

Essas ações estão classificadas entre as Gestões Previdencial, Administrativa e de Investimentos, de acor-
do com a sua natureza.

Para fins de classificação, são usados os termos provável, possível e remota com os seguintes conceitos:

• Perda provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer. Nessa 
classificação, a Entidade constitui provisão para perdas e faz sua devida divulgação nas notas explicativas.

• Perda possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, e maior que re-
mota. A provisão para perdas não é reconhecida, entretanto, é divulgada nas notas explicativas.

• Perda remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. Não se faz necessário o regis-
tro ou a divulgação nas notas explicativas.

G) Patrimônio Social
Corresponde ao Ativo Líquido da Entidade e é composto pelo Patrimônio de Cobertura do Plano e pelo Fun-
do.

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos participantes do plano de benefícios prev-
idenciais.

As provisões matemáticas são apuradas de forma 100 % financeira e não possuem risco atuarial, representan-
do os compromissos acumulados no encerramento do exercício quanto aos benefícios concedidos e a con-
ceder aos participantes 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 partic-
ipantes e beneficiários já em gozo do benefício.

• Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às contribuições individuais dos partici-
pantes ativos ou aguardando benefícios ou institutos de resgate ou portabilidade.
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FUNDO ADMINISTRATIVO

O Fundo Administrativo corresponde ao valor apurado decorrente das sobras entre as contribuições para 
a cobertura das despesas administrativas previdenciais, o resultado dos investimentos do próprio fundo 
administrativo e outras receitas administrativas e as despesas administrativas previdenciais mensais efe-
tivamente incorridas. 

Os valores acumulados no Fundo poderão ser utilizados para custear as despesas administrativas do exer-
cício subsequente.

8.4. DISPONÍVEL

Em 31 de dezembro, a entidade apresenta recursos disponíveis em caixa, depositados em conta corrente 
e integralização de cotas na cooperativa Sicredi:

O volume de recursos mantidos em disponibilidade no final do exercício se deve ao aumento dos aportes 
em relação aos últimos exercícios, sendo que a maior parte foi realizada nos últimos dias de dezembro de 
2020. Como esses aportes não são disponibilizados imediatamente, os investimentos puderam ser realiza-
dos nos primeiros dias de janeiro de 2021.

8.5. REALIZÁVEL DA GESTÃO PREVIDENCIAL

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

8.6. REALIZÁVEL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

DESCRIÇÃO 2020 2019

Caixa/fundo fixo 2 2

Bradesco 38 204

Banco do Brasil 230 414

Caixa econômica federal 166 1297

Itaú 436 94

Cotas Sicredi 1 1

Total do Disponível 873 2011

DISPONÍVEL

DESCRIÇÃO 2020 2019

Recursos a receber - -

   Contribuições do mês - -

   Outros Recursos a receber - 1

Total Realizável – Gestão Previdencial 0 1

REALIZÁVEL DA GESTÃO PREVIDENCIAL

DESCRIÇÃO 2020 2019

Responsabilidade de Empregados 0 5

Responsabilidade de Terceiros 10 46

Despesas Antecipadas 2 4

Total Realizável – Gestão Administrativas 12 54

REALIZÁVEL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
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8.7. INVESTIMENTOS

De acordo a Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018, e nos termos do artigo 31 da Lei Complemen-
tar nº 109, a carteira de investimentos da Entidade está lastreada em cotas de fundos de investimentos, 
cujos títulos encontram-se custodiados em instituições financeiras, na Central de Custódia e Liquidação 
de Títulos Privados - CETIP, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e na Companhia Brasile-
ira de Liquidação e Custódia – CBLC.

A distribuição dos recursos entre as classes de ativos é feita através do Fundo Exclusivo Sul América OAB-
PREV-PR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Priva-
do, onde toda a composição é para negociação, inscrito no CNPJ sob nº 08.648.690/0001-00.

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

8.7.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

1: COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

2) COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

4) COMPOSIÇÃO DAS AÇÕES

5)COMPOSIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOSDESCRIÇÃO 2020 2019

Fundos de Investimento 493.324 439.058

Multimercado 493.324 439.058

Sul América OABPrev PR FIC FIM 493.324 439.058

Total dos Investimentos 493.324 439.058

INVESTIMENTOS

Ações
27.462,00

Títulos
Privados

30.879,00

Cotas
de Fundos

372.696,00

Títulos
Públicos

62.287,00

NTN-B
38.305,00

OVER
23.982,00

Multimercado 
4.661

154.868,00

Ações
70.235,00

Multimercado
58.993,00

Renda Fixa
58,754,00

Renda Fixa/
Crédito Privado

15.886,00

Investimento no 
Exterior

7.261,00

Renda Fixa/IMA
5.222,00

FIP
1.435,00

FIDC
42,00

Letra Financeira
21.175,00

DPGE
9.704

3)COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS PRIVADOS

BOVA 11
17.486,00

IVVB11
6.354,00

HFOF11
3.622,00



8.7.2. Distribuição dos Títulos Públicos por categoria

8.7.2.1. Títulos Para Negociação

8.8. 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 apresentava os seguintes saldos:
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TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

TÍTULO
2020

VALOR DE CUSTO VALOR ATUALIZADO PELA 
CURVA DOS ATIVOS

NTN-B 36.199 38.305 

OVER 23.982 23.982

TOTAL 60.181 62.287
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PERMANENTE

DESCRIÇÃO 2020 AQUISIÇÕES/DEPRECIAÇÕES 2019

Imobilizado 39 (7) 46

Operacional Corpóreo 39 (7) 46

Bens Móveis 39 (7) 46

Computadores 11 4 7

Custo 56 6 50

Depreciação Acumulada (20%) (45) (2) (43)

Periféricos 3 (2) 5

Custo 17 - 17

Depreciação Acumulada (20%) (14) (2) (12)

Sistemas Operacionais 2 (1) 3

Custo 12 - 12

Depreciação Acumulada (20%) (10) (1) (9)

Móveis e Utensílios 22 (8) 30

Custo 91 - 91

Depreciação Acumulada (10%) (69) (8) (61)

Máquinas e Equipamentos 1 - 1

Custo 12 - 12

Depreciação Acumulada (10%) (11) (1) (10)

Total do Permanente 39 (7) 46
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8.9. EXIGÍVEL OPERACIONAL

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

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 que cancelaram o plano com menos de 24 par-
celas pagas, de acordo com o Regulamento do Instituto, com o objetivo de incorporação como aporte, caso 
contratassem o Plano da OABPrev-PR ou eventuais pedidos de resgate.

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

8.10. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas tendo como base o Pronun-
ciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, de acordo com o Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e considerando a avaliação da Administração e de seus consultores 
jurídicos. 

Conforme informado pelos consultores jurídicos, para o exercício de 2020 não houve ações envolvendo a 
OABPrev-PR.

8.11. PATRIMÔNIO SOCIAL

8.11.1. PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Provisões Matemáticas

O plano da OABPrev-PR está estruturado na modalidade de contribuição definida, sendo avaliado de forma 
*Créditos para Ex-Associados (IASAPAR)

EXIGÍVEL OPERACIONAL

DESCRIÇÃO 2020 2019

Gestão Previdencial 2.336 2.477

Benefícios a pagar 160 205

Retenções a recolher 297 370

Obrigações contratadas 1041 1005

Outras exigibilidades 838 896

Créditos para Ex-Associados (IASAPAR)* 562 545

Provisões para contingências 224 317

Valores a devolver 2 0

Créditos indevidos de contribuições 19 10

Valores a identificar 31 24

Gestão Administrativa 269 226

Salários e encargos 256 214

Retenções e tributos a recolher 13 12

Total do Permanente 2.605 2.703
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financeira, sem risco atuarial e, conforme disposto pela Instrução PREVIC nº 12/2014, está dispensado da 
elaboração e do encaminhamento das demonstrações atuariais. Assim, não há envolvimento de atuário 
responsável para definição dos saldos de provisão matemática que possuem risco atuarial.

As provisões matemáticas são calculadas de forma financeira, considerando a rentabilidade dos investi-
mentos e as características do Regulamento do plano de benefícios, que inclui os compromissos assumi-
dos com os participantes, e apresentam os seguintes saldos:

8.11.2. FUNDOS

FUNDO ADMINISTRATIVO

O Fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de receita e custeio e as despe-
sas do Plano de Gestão Administrativa, e corresponde à parcela ainda não utilizada das receitas destina-

das 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 adminis-
trativo. Em 31 de dezembro, a rubrica apresentava os seguintes saldos:

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

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

DESCRIÇÃO 2020 2019

Provisões Matemáticas 489.716 436.615

Benefícios concedidos 26.313 22.261

Contribuição definida 26.313 22.261

Saldo de contas dos assistidos 26.313 22.261

Benefícios a Conceder 463.403 414.354

Contribuição definida 463.403 414.354

Saldo de contas - Parcela Instituidores 4.901 3.953

Saldo de contas - Parcela Participantes 458.502 410.400

Total Patrimônio de Cobertura do Plano 489.716 436.615

FUNDO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO 2020 2019

Constituição pela diferença entre receitas e despesas 785 785

Atualização pela remuneração dos investimentos do PGA 1.143 1.066

Total do Fundo Administrativo 1.928 1.852

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 2020 2019

1.2.2.3 Participação no Plano de Gestão Administrativa - -

1.2.2.3.01 Participação no PGA – PBPA 1.928 1.852

1.2.2.3.01 Participação no PGA - operações comuns (1.928) (1.852)

2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA - -

2.3.2.2.02.01 Participação no Fundo Administrativo PGA - PBPA 1.928 1.852

2.3.2.2.02.01 Participação no Fundo Administrativo PGA - operações (1.928) (1.852)

FUNDO ADMINISTRATIVO
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8.12. RESULTADO DAS OPERAÇÕES

GESTÃO PREVIDENCIAL 

O resultado do plano de benefícios previdenciais no exercício é formado pelas adições, subtraídas as de-
duções por pagamentos de benefícios acrescidas ou deduzidas do fluxo de investimentos, da cobertura 
de despesas administrativas e da constituição de provisões matemáticas. Em um plano instituído de con-
tribuição 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 impacta na formação das 
provisões matemáticas da OABPrev-PR, constituídas exclusivamente a partir do saldo de contas dos par-
ticipantes.

AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

O ajuste de precificação dos Títulos Públicos Federais, previsto na Resolução CNPC nº 16, de 19 de novem-
bro 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.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

O custeio das despesas administrativas do OABPrev-PR teve como fontes de recursos valores correspon-
dentes 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 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.

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 administração 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 Adminis-
trativo. 

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. 

FLUXO DE INVESTIMENTOS

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

Curitiba, 31 de dezembro de 2020

José Manuel Justo Silva
Diretor Presidente

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade 

CRC-SC 20.670/O-2 | CPF 099.042.802-82
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Relatório do Auditor Independente 
Aos Administradores, Conselheiros e Participantes do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Or-
dem 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 Advogados do Paraná - OABPrev-PR (Entidade), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demon-
strações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demon-
strações individuais por plano de benefícios que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mu-
tação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Fundo de Pensão Multipatro-
cinado 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 2020 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.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 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 Contador 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 fundamentar nossa opinião.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis.

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 causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
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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 demon-
strações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, ex-
ercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em re-
sposta 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 pro-
veniente 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 planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opin-
ião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

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

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-

nal da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as 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 Enti-
dade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as defi-
ciências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos 
trabalhos.

Maringá, 19 de março de 2021.

BEZ Auditores Independentes SS
CRC PR 5.010/O-2

Valdemir Bez
Contador CRC PR 037.262/O-2
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Capítulo VII
O Castelo Francês

O castelo Château de Chambord fica no Vale do Loire, na França.

O gigantesco palácio é um ótimo exemplo da transição dos castelos fortificados da era medieval para os luxuosos palácios 
da renascença.

Com 440 quartos, o Château foi encomendado pelo rei Francisco I, no século XVI, levando 28 anos para ser construído. As 
torres e o fosso são meramente decorativos, exercendo apenas uma função estética ao castelo.



Pareceres
PARECER ATUARIAL

1. OBJETIVO

Este parecer atuarial foi elaborado considerando todos os fatores relevantes para apuração dos resultados 
da Avaliação Atuarial.

A Avaliação Atuarial com data-base em 31/12/2020 teve como finalidade apurar o resultado financeiro-at-
uarial e dimensionar as Provisões Matemáticas e o Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios Prev-
idenciários 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 En-
tidade e apresentar as hipóteses adotadas na citada avaliação e que terão vigência a partir de 01/04/2021.

2. BASE CADASTRAL

As informações referentes aos participantes ativos, participantes assistidos e pensionistas para a Avaliação 
Atuarial, foram fornecidas pela Entidade e enviadas em arquivo eletrônico pela administradora do sistema 
de cadastro, em 12/03/2021, com data-base em 31/12/2020, em formato “xls”.

Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados necessários, sendo a 
referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial referente ao exercício financeiro de 2020. 
Foram também utilizadas para esta avaliação as informações contábeis da OABPrev-PR disponibilizadas 
aos atuários da Data A.

Em análise às informações recebidas, verificou-se uma redução de 239 indivíduos no número de participantes 
ativos em relação ao ano anterior, cujo percentual foi equivalente a 1,8%. Quanto aos participantes assisti-
dos, houve um aumento no número de aposentadorias, passando de 48, em 31/12/2019, para 58 benefícios 
em manutenção, em 31/12/2020. Quanto aos pensionistas, observou-se que o número de benefícios em ma-
nutenção, em 31/12/2019, foi de 78, e de 94 em 31/12/2020. 

3. HIPÓTESES ATUARIAIS

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

Assim, as hipóteses atuariais adotadas para a Avaliação Atuarial de encerramento de exercício de 2020, para 
vigência a partir de 01/04/2021, considerando-se a manifestação da Entidade quanto ao Estudo Técnico de 
Adequação das Hipóteses Atuariais – ETAH 05/2020, desenvolvido pelo atuário do Plano PBPA, são:

a) Taxa Real de Juros: 3,72% ao ano;

b) Tábua de Mortalidade Geral: AT 2000 - F; e,

c) Tábua de Mortalidade de Inválidos; AT 2000 - F.
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Por se tratar de um plano de benefícios estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD), vale res-
saltar que as hipóteses atuariais não são utilizadas para apuração das obrigações do plano de benefícios 
junto a seus participantes e beneficiários, mas sim para o cálculo das rendas mensais, ou seja, são utiliza-
das 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 OABPrev-PR, apresentou, 
em 31/12/2020, resultado de equilíbrio técnico.  Apurou-se uma Provisão Matemática de R$ 489.715.853,38, 
sendo R$ 26.312.568,18 referentes à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 463.403.285,20 
referentes à Provisão Matemática 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 participantes 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.

Dessa forma, atesta-se atuarialmente que as informações constantes deste parecer foram devidamente 
avaliadas e refletem as bases cadastrais, bem como as informações contábeis fornecidas pela OABPrev-PR, 
referentes à data-base 31/12/2020.

A rentabilidade do Plano no exercício de 2020 foi de 3,14%. Ao compará-la com o benchmark de 9,50% 

(variação acumulada – de dezembro/2019 a novembro/2020 - do INPC acrescido da taxa real de juros de 
3,72% ao ano), observa-se que a rentabilidade obtida foi inferior em 5,90% em relação ao índice de referên-
cia. 

Por fim, quanto ao Plano de Gestão Administrativa, verificou-se a sua sustentabilidade em 2020 por conta da 
utilização das receitas administrativas e também de recursos acumulados anteriormente no Fundo Adminis-
trativo. Mesmo assim, observou-se no exercício de 2020 que ocorreu um aumento de 4,10% no Fundo Admin-
istrativo em relação ao ano de 2019, já que em 31/12/2019 correspondia a R$ 1.851.521,10 e apresentava em 
31/12/2020 um montante de R$ 1.927.419,20.

Considerando-se todo o exposto no presente parecer, é o caso de concluir que o Plano de Benefícios Prev-
idenciários do Advogado - PBPA encontra-se em equilíbrio atuarial e financeiro, devendo observar as indi-
cações e os resultados apurados pela Avaliação Atuarial de 2020.

Florianópolis, 21 de abril de 2021
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Bruna Branco Rocha
Atuária MIBA nº 2.617
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Deliberação do Conselho Deliberativo 2020
Os membros do Conselho Deliberativo da OABPrev-PR, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, 
depois de terem examinado as Demonstrações Contábeis Consolidadas, as Notas Explicativas, a Demons-
tração da Mutação do Patrimônio Social, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido, a Demonstração 
do Ativo Líquido, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada), a Demonstração das 
Obrigações Atuariais do Plano e o Parecer Atuarial elaborados pela Consultoria DATA A, o Parecer da BEZ & 
Associados – Auditores Independentes, todos relativos aos exercício de 2020 e acatando o Parecer do Con-
selho Fiscal, manifestam a sua opinião de que tais documentos e as contas da OABPrev-PR do exercício de 
2020 merecem aprovação.

Em face disto, por unanimidade, os conselheiros devidamente habilitados, deliberam pela aprovação das 
contas do exercício de 2020.

Curitiba, 29 de março de 2021

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da OABPrev-PR, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois, 
de terem examinado os documentos contábeis, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis Con-
solidadas, as Notas Explicativas, as Demonstrações da Mutação da Mutação do Patrimônio Social, as De-
monstrações da Mutação do Ativo Líquido, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa, a Demons-
tração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios, o Relatório de Risco e Performance dos Investimentos 
e o Relatório de Enquadramento dos Investimentos, ambos da Consultoria Aditus, e de acordo com o Rela-
tório e Parecer da BEZ & Associados – Auditores Independente e do Parecer Atuarial da DATA A, são de opi-
nião que tais documentos referentes ao exercício de 2020 merecem aprovação.

Curitiba, 26 de março de 2021

Mauricio de Paula Soares Guimarães
Presidente

José Luiz C. Taborda Rauen
Titular

Marcos Araújo Fernandes
Titular

Daniel H. S. Montanha Teixeira
Titular

Jocelaine Moraes de Souza
Titular

Iuri Ferrari Cocicov
Suplente

Regina Izabel Correia
Suplente

Alexandre João Barbur Neto
Presidente

Ricardo Baumann Bindo  
Titular               

Nataniel Ricci
Titular
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