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MensageM da diretoria

o oaBPreV-sC e os adVogados: 
UM traBaLHo de Longo PerCUrso

O OABPrev-SC encerrou 2011 com muitos mo-
tivos para comemorar mais um ano de trabalho ex-
clusivo em prol do futuro da advocacia catarinense. 
Além de números positivos e promissores a apresen-
tar, o fundo de previdência dos advogados orgulha-se 
de ter trabalhado todos os dias para ampliar e refinar 
a comunicação com os participantes. Tudo isso ao 
mesmo tempo em que, com a já tradicional parceria 
da OAB/SC e NOSSA CAASC, não foram medidos es-
forços para fazer chegar aos colegas a nossa men-
sagem de confiança e de redobradas ações visando 
um amanhã mais tranqüilo como todos merecem e 
necessitam.

Em 2011 o OABPrev-SC também teve o referendo 
da Previc - Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, que aprovou o programa de Educação 
Previdenciária e Financeira elaborado e desenvolvido 
pela equipe do nosso Fundo, contemplando as ações 
já em andamento e as ainda a serem implantadas no 
sentido de  reforçar nos participantes em particular e 
na classe dos advogados em geral, a importância de 
planejar o futuro com responsabilidade.

E é para isso que este OABPrev-SC trabalha: 
para tornar a previdência complementar do advogado 
catarinense capaz de atender ainda melhor às novas 
demandas manifestadas no mercado, em boa parte 
diferentes das observadas no passado. Afinal, é im-

prescindível que os fundos de pensão continuem se 
mostrando atrativos aos olhos das novas gerações. 
Por isso, difundir e fomentar os conceitos da previ-
dência complementar, bem como a consciência da 
poupança em longo prazo, e a realização de um pla-
nejamento financeiro regular e habitual é um trabalho 
de longo percurso deste OABPrev-SC, uma vez que as 
tendências da longevidade constituem um desafio de 
longo prazo, persistente e permanente.

A tônica do trabalho desenvolvido desde o início 
baseia-se na transparência da gestão com informa-
ções sempre atualizadas sobre política de investi-
mentos, rentabilidade, custos administrativos e re-
gistros contábeis, ajudando a elevar a compreensão 
do plano de previdência da advocacia por parte dos 
participantes e assistidos, nunca perdendo de vista 
a importância de ampliar a confiança e a credibilida-
de por parte destes e também daqueles que ainda 
não aderiram ao plano.  Também por isso embute-se 
de grande relevância a missão de construir e manter 
uma imagem de entidade representativa conhecida e 
reconhecida nacionalmente, não só pelos participan-
tes, mas pela sociedade.

O grande desafio continuará sendo conscienti-
zar todos os dias a advocacia da grande importância 
que o OABPrev-SC tem e terá em suas vidas e de 
suas famílias.

 eni terezinha aragão duarte

Presidente



RelatóRio anual 2011 3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2011

I – BALANÇO PATRIMONIAL
R$ mil

atiVo
exercício 

atual
exercício 
anterior

PassiVo
exercício 

atual
exercício 
anterior

disPonÍVeL 452 366 eXigÍVeL oPeraCionaL 362 376
reaLiZÁVeL 51.592 41.905 Gestão Previdencial 327 339

gestão administrativa 9 4 Gestão Administrativa 35 37
investimentos 51.582 41.901 PatriMÔnio soCiaL 51.750 41.970

títulos Públicos 29.908 22.061 Patrimônio de Cobertura do Plano 50.398 40.785
Créditos Privados e depósitos 15.892 15.342 Provisões Matemáticas 50.398 40.785
ações 2.305 3.417 Benefícios Concedidos 6.380 4.814
Fundos de investimento 3.478 1.081 Benefícios a Conceder 44.018 35.970

PerManente 68 75 Fundos 1.352 1.185
imobilizado 68 75 Fundos Administrativos 1.352 1.185

totaL do atiVo 52.112 42.346 totaL do PassiVo 52.112 42.346

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS
  R$ mil

desCriÇÃo
exercício 

atual
exercício 
anterior

Variação %

a) Patrimônio social - início do exercício 41.970 34.434 21,89
1. adições 11.975 9.809 22,08

(+) Contribuições Previdenciais 7.522 5.848 28,63
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 3.645 3.215 13,38
(+) Receitas Administrativas 648 607 6,90
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 159 140 14,02

2. destinações -2.195 -2.273 -3,43
(-) Benefícios -1.554 -1.723 -9,84
(-) Despesas Administrativas -642 -550 16,66

3. acréscimo/decréscimo no Patrimônio social (1+2) 9.870 7.536 29,77
(+/-) Provisões Matemáticas 9.614 7.340 30,98
(+/-) Fundos Administrativos 166 196 -15,36

B) Patrimônio social - final do exercício (a+3) 51.750 41.970 23,30

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LÍQUIDOS - DMAL
POR PLANO DE BENEFÍCIOS – PBPA (CNPB 2004002956)

R$ mil

desCriÇÃo
exercício 

atual
exercício 
anterior

Variação 
%

a) ativo Líquido - início do exercício 40.785 33.445 21,95
1. adições 11.429 9.330 22,50

(+) Contribuições 7.784 6.115 27,29
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 3.645 3.215 13,38

2. destinações -1.815 -1.990 -8,78
(-) Benefícios -1.554 -1.723 -9,84
(-) Custeio Administrativo -262 -267 -1,98

3. acréscimo/decréscimo no ativo Líquido (1+2) 9.614 7.340 30,98
(+/-) Provisões Matemáticas 9.614 7.340 30,98

B) ativo Líquido - final do exercício (a+3) 50.398 40.785 23,57
C) Fundos não Previdenciais 1.352 1.185 14,02

(+/-) Fundos Administrativos 1.352 1.185 14,02
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IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS – PBPA
(CnPB 2004002956)

 R$ mil

desCriÇÃo exercício atual exercício anterior Variação %
1. ativos 52.077 42.309 23,09

Disponível 404 331 22,02
Recebível 1.352 1.185 14,02
Investimento 50.321 40.793 23,36

Títulos Públicos 28.647 20.953 36,72
Créditos Privados e Depósitos 15.892 15.342 3,59
Ações 2.305 3.417 -32,55
Fundos de Investimento 3.478 1.081 221,78

2. obrigações 327 339 -3,58
Operacional 327 339 -3,58

3. Fundos não Previdenciais 1.352 1.185 14,02
Fundos Administrativos 1.352 1.185 14,02

5. ativo Líquido 50.398 40.785 23,57
Provisões Matemáticas 50.398 40.785 23,57

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)
  R$ mil

desCriÇÃo exercício atual exercício anterior Variação %
a) Fundo administrativo do exercício anterior 1.185 989 19,85

1. Custeio da gestão administrativa 808 746 8,23
1.1. receitas 808 746 8,23

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 262 267 -1,98
Custeio Administrativo dos Investimentos 34 32 4,98
Resultado Positivo dos Investimentos 159 140 14,02
Outras Receitas 353 308 14,81

2. despesas administrativas -642 -550 16,66
2.1. administração Previdencial -608 -518 17,38

Pessoal e encargos -156 -129 21,07
Treinamentos/congressos e seminários -24 -29 -16,80
Viagens e estadias -33 -40 -17,72
Serviços de terceiros -180 -146 23,38
Despesas gerais -205 -161 27,72
Depreciações e amortizações -10 -14 -26,87

2.2. administração dos investimentos -34 -32 4,98
Pessoal e encargos -34 -32 4,98

4. sobra/insuficiência da gestão administrativa (1-2-3) 166 196 -15,36
5. Constituição/reversão do Fundo administrativo (4) 166 196 -15,36
B)Fundo administrativo do exercício atual (a+5) 1.352 1.185 14,02

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS – PBPA
(CnPB 2004002956)

 R$ mil
desCriÇÃo exercício atual exercício anterior Variação %

Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 50.398 40.785 23,57
1. Provisões Matemáticas 50.398 40.785 23,57

1.1. Benefícios Concedidos 6.380 4.814 35,39
Contribuição Definida 6.380 4.814 35,39

1.2. Benefício a Conceder 44.018 35.970 21,99
Contribuição Definida 44.018 35.970 21,99
Saldo de contas - parcela participantes 44.018 35.970 21,99

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

Florianópolis-SC, 31 de Dezembro de 2011

 eni terezinha aragão duarte João Laércio de amorim
 Presidente Contador CRC-SC 017.046/0-2
 OAB - 2588 CPF: 495.578.319-87



RelatóRio anual 2011 5

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Conforme Resolução MPS/CNPC Nº23, de 06 de dezembro de 2006, Art.º 3, o OABPrev - SC vem por meio deste relatório, 
disponibilizar aos participantes as informações referente aos investimentos da entidade durante o ano de 2011.

QUADRO 01  - ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Limites de exposição ao segmento

segMento de aPLiCaÇÃo
Programa de investimentos

31/12/2011 % 31/12/2010 %
Política de investimentos

2011 - oaBPrev-sC
resolução 

3.792

inferior superior Máximo

Renda Fixa 48.004.858,97 93,06% 36.828.672,22 90,28% 52,0% 100,0% 100,0%

Renda Variável 3.577.544,81 6,94% 3.964.029,62 9,72% 0,0% 20,0% 70,0%

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

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

Imoveis 0,00 0% 0,00 0% 0,0% 8,0% 8,0%

Empréstimos a Participantes 0,00 0% 0,00 0% 0,0% 0,0% 15,0%

Carteira totaL 51.582.403,78 100,00% 40.792.701,84 100,00%

Tesouraria + Conta Corrente 404.370,00 0,78% 331.409,13 0,81%

PatriMÔnio totaL 51.986.773,78 100,00% 41.124.110,97 100,00%

distribuição da Carteira

  tesouraria + Conta Corrente    renda Fixa    renda Variável

92,3%

6,9%

0,8%

Limites de investimento por Categoria

títulos Públicos

Letras Financeiras

CdB

dPge

FidC

Carteira de ações

imóveis 0,0%

12,2%

6,9%

  Patrimônio atual              Limite Máximo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18,4%

2,5%

59,2%

0,0%

QUADRO 02  - COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR APLICAÇÃO

Modalidade de investimentos 31/12/2011 % 31/12/2010 %

renda FiXa 48.004.858,97 92,34% 36.828.672,22 89,55%

      Letras Financeiras do Tesouro 17.085.150,29 32,86% 18.981.069,45 46,16%

      Notas do Tesouro Nacional - Série B 12.822.678,91 24,67% 1.971.976,60 4,80%

      FI HSBC Títulos Públicos 893.440,60 1,72% 533.826,11 1,30%

      Letras Financeiras 6.329.104,73 12,17% 0,00 0,00%

      Certificados de Depósito Bancário 0,00 0,00% 7.856.268,77 19,10%

      Dep. a Prazo com Garantia Especial 9.562.770,49 18,39% 7.485.531,29 18,20%

      Cotas de FIDC 1.311.713,95 2,52% 0,00 0,00%

renda VariÁVeL 3.577.544,81 6,88% 3.964.029,62 9,64%

      Carteira Própria 2.304.904,14 4,43% 3.417.042,94 8,31%

      Mercatto Gestão Fundamentalista FIA 1.272.640,67 2,45% 546.986,68 1,33%

tesoUraria 404.370,00 0,78% 331.409,13 0,81%

      Saldo em Conta Corrente + Caixa 404.370,00 0,78% 331.409,13 0,81%

total 51.986.773,78 100,00% 41.124.110,97 100,00%

Os Quadros 01 e 02 relacionam o montante dos investimentos do OABPrev-SC com gestão terceirizada em 31/12/2010 em 
reais e percentuais relativo ao total de investimentos da entidade.  O quadro 1 segrega os investimentos por segmento (Renda 
Fixa, Renda Variável...), considerando os limites previstos na resolução BACEN/ CMN nº 3792, bem como em relação aos 
limites aprovados na Política de investimentos. O quadro 02, demonstra os investimentos por modalidade de investimentos, 
também  obedecendo os limites previstos na Política de Investimentos.



RelatóRio anual 20116

QUADRO 03  - DISTRIBUIÇÃO POR GESTOR TERCEIRIZADO

gestores 31/12/2010 %

Somma Investimentos 50.714.133,11 97,55%

Mercatto Gestão  de Recursos 1.272.640,67 2,45%

Total dos Recursos Garantidores 51.986.773,78 100,00%

QUADRO 04  - COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

rentabilidade por segmento oaBPrev em % Benchmark em % Comparativo no ano (diferença)

Renda Fixa 12,03% CDI 11,59% 103,72% do CDI

Renda Variável -23,20% IbrX-50 -14,06% -9,14% (excesso)

Imóveis - INPC + 6% aa 12,49% não investiu em Imóveis

Empréstimos e Financiamentos - INPC + 6% aa 12,49% não investiu em Emp. e Financiamentos

Retorno Consolidado Obtido 8,60% INPC + 6% aa 12,49% 68,85% do índice de referência

O  INPC + 6%  ao ano corresponde ao índice de referência do OABPREV-SC. Em 2011, totalizou 12,49%.   

Conforme previsto  pelo órgão regulador, os planos instituídos 
devem ter seus ativos geridos integralmente por instituição 
autorizada para referida atividade. A carteira do OABPrev-SC 
é integralmente gerida pela SOMMA Investimentos que por 
sua vez aplica 2,45% do PL da entidade em um fundo gerido 
pela Mercatto Gestão de Recursos, o Mercatto Gestão Funda-
mentalista FIA. Dessa forma, segregamos no quadro ao lado 
o gestor final dos recursos com seus respectivos percentuais.

retorno acumulado em 2011
A rentabilidade consolidada obtida pelo OABPrev-SC no exercí-
cio de 2011 foi de 8,60%, contra um índice de referência de 
12,49%. Ou seja, a entidade não superou o índice de referência 
no período. Em 2011, o cenário externo continuou sendo uma 
grande fonte de incertezas com problemas fiscais europeus, 
estagnação econômica americana, e desaceleração chinesa; 
impactando diretamente os investimentos em ações. Justo dis-
to, a autoridade monetária brasileira preocupou-se em manter a 
atividade econômica em detrimento do controle inflacionário, e 
como resultado tivemos um ano com inflação chegando ao teto 
de tolerância da meta (IPCA de 6,5%) no ano. Assim, durante o 
ano a entidade aumentou a participação em títulos indexados. 
Estes títulos tiveram bons desempenhos, ao contrário dos inde-
xados a taxa DI. 

2,20%

1,70%

1,20%

0,70%

0,20%

-0,30%

  oaBPrFeV-sC              Índice ref. (inPC + 6%)
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QUADRO 05  - DESPESAS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Custos ano de 2011

Taxa de Gestão -71.966,64

Taxa de Custódia -22.711,56

Cetip -12.852,10

Selic -1.076,38

Gestão Externa -108.606,68

QUADRO 06  - EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

descrição

Saldo Inicial 41.124.110,97

Contribuições Liquidas 5.319.944,01

Rentabilidade dos Ativos 5.542.718,80

Patrimônio ao Final de 2010 51.986.773,78

administrador tecnicamente Qualificado
José Patrício neves da Fontoura

CPF: 385.904.339-00
Diretor Financeiro

Telefone (48) 3222-7440
e-mail: financeiro@oabprev-sc.org.br

As despesas referentes a administração da carteira de inves-

timentos, são oriundas do processo de gestão dos investi-

mentos da entidades.

Custódia: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Gestão: Somma Investimentos S.A.

Nos retornos informados no Quadro 04 já estão deduzidos 

os custos apresentados no quadro ao lado.
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1.objetivo

Este anexo tem como objetivo atender à Resolução MPS 
nº 23, de 06 de dezembro de 2006 que, em seu artigo 3º, 
inciso IV, que estabelece a disponibilização do parecer atu-
arial do Plano de Benefícios aos participantes e assistidos.

Em consonância à Instrução nº 09, de 14 de dezembro 
de 2010, este parecer atuarial foi elaborado considerando 
todos os fatores relevantes para apuração dos resultados 
da Avaliação Atuarial.

A presente Avaliação Atuarial teve como finalidade apu-
rar o resultado financeiro-atuarial e dimensionar as Provi-
sões Matemáticas e o Patrimônio para Cobertura do Plano 
de Benefícios Previdenciários do advogado - PBPa, admi-
nistrado pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da ordem 
dos advogados do Brasil, seccional de santa Catarina – 
oaBPrev-sC em 31/12/2011, bem como, avaliar a renta-
bilidade dos recursos garantidores das provisões matemáti-
cas, os resultados do Programa Administrativo da Entidade 
e apresentar as hipóteses adotadas na presente avaliação 
e que passarão a viger a partir do exercício de 2012.

2. Base Cadastral

As informações referentes aos participantes ativos, as-
sistidos e pensionistas para a Avaliação Atuarial, nos foram 
enviadas em arquivo magnético pela STOCK & INFO, com 
data-base em 31/12/2011 em formato “xls” e foram obje-
tos de análise e testes de consistências. 

Após a recepção dos dados, foram realizados os tes-
tes de consistência julgados necessários, sendo a referi-
da base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial 
referente ao exercício financeiro de 2011. Foram também 
utilizadas para a presente avaliação as informações con-
tábeis fornecidas pela OABPrev-SC em 06 de fevereiro de 
2012.

Analisando as informações encaminhadas se verificou 
uma elevação de 20,65% no número de participantes ativos 
em relação ao ano anterior. No que tange os aposentados, 
houve um aumento no número de aposentadorias, passan-
do de 12 em 2010 para 17 benefícios concedidos em 2011. 
Quanto aos pensionistas também houve um aumento, pas-
sando de 14 para 19.  

3. Hipóteses atuariais

O Anexo da Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 
2006, em seu primeiro item, determina que tais hipóteses 

devem estar adequadas às características da massa de par-
ticipantes e assistidos e ao regulamento do plano de bene-
fícios de caráter previdenciário.

Assim, as hipóteses atuariais adotadas para a Avaliação 
Atuarial – 2011, considerando a manifestação da Entidade 
quanto ao Relatório de Hipóteses Atuariais desenvolvido por 
esta Consultoria, são:

a) Taxa de Juros: 6,00% a.a.;
b) Tábua de Mortalidade Geral: AT – 2000; e,
c) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT – 2000.

Por se tratar de um Plano estruturado na Modalidade de 
Contribuição Definida (CD), vale ressaltar que as hipóteses 
atuariais não são utilizadas para apuração das obrigações 
do plano de benefícios junto a seus Participantes, mas sim para o 
cálculo das rendas mensais, por equivalência atuarial.
4. Resultados atuariais

A situação atuarial do plano de benefícios PBPA, adminis-
trado pela OABPREV-SC, avaliada em função dos regimes finan-
ceiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses atuariais 
anteriormente descritos, apresentou, em 31/12/2011, resultado 
de Equilíbrio Técnico.

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribui-
ção definida - CD, tanto na fase de capitalização como na fase 
de percepção dos benefícios, a obrigação do plano para com os 
seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, con-
forme formulação constante em Nota Técnica Atuarial vigente, 
justificando assim tal Equilíbrio Técnico.

Desta forma, atestamos que as informações constantes des-
te Relatório foram avaliadas por nossa Consultoria Atuarial e re-
fletem as bases cadastrais, bem como as informações contábeis 
fornecidas pela OABPREV-SC referente à data base 31/12/2011.

A partir do histórico das rentabilidades auferidas pelos re-
cursos garantidores do plano PBPA, no período que compreen-
de os meses de janeiro de 2006 a dezembro de 2011, apurou-se 
uma rentabilidade acumulada de 82,82%, ante um acumulado 
de 92,02% do índice de referência – INPC + 6,00% a.a. – para o 
mesmo período.

Por fim, quanto ao Programa Administrativo, verificou-se sua 
sustentabilidade. Observando o último exercício, a receita média 
foi superior à despesa média em R$ 13.852,71. Verificou-se tam-
bém que houve um aumento de 14,02% sobre o montante do 
Fundo Administrativo no último ano.
Considerando o exposto no presente parecer se conclui que o 
Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado – PBPA encon-
tra-se em equilíbrio atuarial e financeiro, devendo observar as 
indicações e os resultados apurados pela Avaliação Atuarial.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2012.

 Rafael Porto de Almeida Guilherme Walter Karen Tressino
 Atuário MIBA nº 1.738 Atuário MIBA nº2.091 Atuário MIBA nº1.123

PARECER ATUARIAL CONSOLIDADO
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Informações segregadas de despesas dos planos de benefícios
DESPESAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

eXerCÍCio 2011 2010 VariaÇÃo

rUBriCas PBPa (r$) PBPa (r$) %

PESSOAL E ENCARGOS 189.559,42 160.829,29 17,86%

GESTÃO DE CARTEIRAS 75.981,54 65.004,67 16,89%

TAXAS BANCÁRIAS 58.919,69 49.527,03 18,96%

AVALIAÇÕES ATUARIAIS 46.755,24 42.000,00 11,32%

COFINS E PIS 37.562,59 34.233,94 9,72%

CUSTÓDIA 37.068,38 30.106,41 23,12%

VIAGENS E ESTADIAS 32.724,07 39.769,33 -17,72%

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 30.320,00 24.270,00 24,93%

COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 30.221,46 19.246,58 57,02%

MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 29.125,94 27.132,37 7,35%

CURSOS E TREINAMENTOS 24.360,41 29.278,70 -16,80%

CORREIOS E MALOTES 24.246,98 16.724,75 44,98%

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 18.537,96 18.000,00 2,99%

HONORÁRIOS AUDITORIAIS 12.898,98 11.765,46 9,63%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 10.141,94 13.869,02 -26,87%

deMais desPesas no eXeCÍCio 96.182,84 63.381,35 51,75%

BRINDES 12.935,67 3.160,80 309,25%

TELEFONE 12.657,41 12.754,93 -0,76%

LANCHES, REFEIÇÕES, CONFRAT. E EVENTOS 9.182,12 9.565,16 -4,00%

CONDOMÍNIO 7.709,56 3.768,00 104,61%

INTERNET 4.312,39 3.219,00 33,97%

DESPESAS DIVERSAS - OUTRAS 49.385,69 30.913,46 59,75%

totaL das desPesas 754.607,44 645.138,90 16,97%

Florianópolis, 31 de dezembro de 2011.

João Laércio de amorim
Contador CRC-SC 017.046/0-2

CPF: 495.578.319-87
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal do OABPrev-SC, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examina-
do o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimonio Social – DMPS, a Demonstração da Mu-
tação dos Ativos  Liquidos – DMAL - por Plano de Beneficíos – PBPA (CNPB 2004002956), a Demonstração do  Ativo Liquido 
por Plano de Benefícios – PBPA (CNPB 2004002956), a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consoli-
dada), a Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios PBPA (CNPB 2004002956),  as Notas Explicativas, 
as Demonstrações Contábeis consolidadas de 2011 e 2010, e considerando o Parecer do Atuário e o Parecer dos Auditores 
Independentes, todos relativos ao exercício de 2011,  concluem que os valores contábeis refletem a situação econômica e 
financeira da Entidade e são de opinião que merecem aprovação.

Florianópolis, 09 de Março de 2012.

 Jorge David Pacheco  Enio Luiz Alpini
 Presidente  Vice-Presidente

 Carlos Zamprogna Anderson dos Reis Bellaguarda
 Membro Membro 

 Roger Andrade dos Santos Eduardo Goeldner Capella
 Membro Membro 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
COM APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os membros do Conselho Deliberativo do OABPrev-SC, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem 
examinado o Balanço Patrimonial Consolidado a Demonstração do Ativo Líquido – DAL por plano de benefício previdencial, a 
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL consolidada e por plano de benefício previdencial, a Demonstração do 
Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), a Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP (por plano 
de benefício previdencial) as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas; o Parecer do Atuário e o Parecer 
dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício de 2011, e acatando o Parecer do Conselho Fiscal, manifestam a 
sua opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Florianópolis, 19 de Março de 2012.

 Patrícia Ribas A. Hruschka Neilor Schmitz  
 Presidente  Vice-Presidente 

 Eliane Emília Machado Pacheco Júlio César Souza
 Membro   Membro
     
 Paulo Henrique Rocha Faria Jr  Dilma Oliveira Linder
 Membro Membro
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Diretores, Conselheiros, Instituidores e Participantes do
Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional Santa Catarina - OABPrev-SC
Florianópolis – SC

Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo 
de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional Santa Catarina – OABPrev-SC, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2011 e as respectivas demonstrações da mutação do pa-
trimônio social, da mutação dos ativos líquidos, do ativo 
líquido por plano de benefícios, do plano de gestão ad-
ministrativa e das obrigações atuariais para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.
responsabilidade da administração sobre as demonstra-
ções contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis à entidades reguladas pela Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar – PRE-
VIC, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro.

responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contábeis com base em nos-
sa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, inde-

pendentemente se causada por fraude ou erro. Nessa ava-
liação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Entidade.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequa-
ção das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advo-
gados do Brasil Seccional Santa Catarina – OABPrev- SC 
em 31 de dezembro de 2011 e o desempenho de suas 
operações para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades reguladas pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – PREVIC.

outros assuntos

auditoria dos valores correspondentes ao exercício an-
terior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2010 apresentados para fins de compa-
ração, são oriundos das demonstrações contábeis ante-
riormente auditados por outros auditores independentes 
que emitiram relatório datado11/02/2011, que não con-
teve nenhuma modificação.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 2012.

VGA & VALÉRIO MATOS AUDITORES INDEPENDENTES
 CRC/SC 618/O-2  CVM 368-9

 Lourival Pereira amorim guilherme Luis silva
 Contador CRC/SC 9.914/O-3 Contador CRC/SC 19.408/O-2
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