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Um ciclo se fecha.

Não importa a geração. É assim que acontece com tudo e com todos na vida. Na natureza é assim. E na vida 
humana não poderia ser diferente. Também temos o nosso ciclo, que é vivido de sonhos, realizações, 
crescimento. 

A cada geração histórias são vividas, registradas e então revividas em livros e contos. Em uma dessas 
fábulas, já criada em gerações passadas, nasceu a lenda da Gralha-azul, tornando-se folclórica no nosso 
Estado e dando liberdade para cada imaginação.
 
...Uma Gralha dormia tranquila em um dos galhos de uma Araucária. E ao ouvir barulhos de golpes de 
machado no caule da árvore em que descansava, assustou-se e rapidamente voou alto para não 
presenciar o crime contra aquele pinheiro. Quando chegara ao céu, a Gralha ouviu uma voz pedindo para 
que ela retornasse aos pinheirais e que se assim ela fizesse, teria a penugem coberta pela cor azul celeste. A 
ave, então, consentiu aquela voz, retornou às araucárias e passou a espalhar sementes da árvore pela 
terra. 

O ciclo se fecha. E a verdade é que, independente da lenda, a Gralha-azul é essencial para que a vida da 
Araucária se perpetue no tempo da mesma forma que a Araucária é importante para a ave, pois é da 
semente dela que a Gralha-azul se alimenta e contribui para o ciclo do cultivo, do crescimento e dá 
condições para a colheita. E ainda ajuda a manter vivo o símbolo do Paraná – a Araucária. 

Assim como a Gralha-azul protege a Araucária e garante o funcionamento do ciclo, a mesma relação, nós da 
FAPA, temos com vocês patrocinadores, participantes e beneficiários. Em 34 anos, nossa fundação operou 
e garantiu planos de benefícios de caráter previdenciário, promoveu o bem-estar, a responsabilidade e 
acima de tudo: respeitou a categoria. A FAPA foi Gralha. Plantou a semente, cultivou, cresceu e então, o 
beneficiário colheu.

Um ciclo está se fechando e a FAPA vem preparando outro que logo se iniciará. É 
um momento de negociação e novas definições, em que a FAPA se prepara para 
sair de cena, e busca a transferência do plano para outra  entidade.

Assim como a Gralha-azul, ao longo desses anos a fundação cultivou e cuidou do 
crescimento do seu plano de benefícios, para que de agora em diante os frutos 
previdenciários sejam colhidos.

Família Fapeana

E outro se abre
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Mensagem do Presidente

As mensagens da diretoria, ou do presidente da FAPA, nos Relatórios Anuais, sempre 
tiveram um caráter informativo, abordando rapidamente os feitos e os problemas 
do período. Este ano vamos lembrar aos companheiros fapeanos, de forma rápida, 
uma pequena parte da nossa trajetória. De início, sei que não temos como abrandar o 
espírito daqueles que ainda não conseguiram digerir as mudanças ocorridas e que 
contavam, certamente, com uma aposentadoria de maior grandeza. Isso deixa, ainda 
hoje, um grupo de companheiros com sérias dúvidas quanto a sua filiação à FAPA. 

Quando criamos a nossa fundação, em meados de 1977/78, tenho certeza que os idealizadores - que tiveram a 
sensibilidade de formatar um plano que se tornaria o que é hoje, a FAPA - não imaginavam o nível de complexidade que 
seria administrá-la nos anos do próximo século. Com a nossa vinculação ao sistema de previdência oficial nos tornamos 
vulneráveis às regras que foram se alterando, principalmente, quanto aos valores garantidos pelo Estado. 

Logo após a fundação, o conhecimento dos colegas da ACARPA foi suficiente para gerir o nosso patrimônio, de forma a 
cumprir o compromisso assumido pelo plano. Entretanto, em pouco tempo, já não detinham tal habilidade para a 
administração. E então foi necessário contratar outros profissionais, adequando o conhecimento da equipe 
administrativa. E sejamos honestos: tivemos muita dificuldade em aceitar outros profissionais colaborando na 
administração da FAPA. 

No início da criação dessas fundações de previdência não havia muitas exigências e/ou cobranças por parte das 
entidades governamentais. E isso, de alguma forma, facilitava a “gerência” dos planos, embora tenhamos que reconhecer 
que pode ter havido algumas irregularidades em algumas fundações. No entanto o Estado vem procurando ordenar o 
funcionamento dessas fundações e tem criado instituições reguladoras/fiscalizadoras. Hoje, a Superintendência de 
Previdência Complementar (Previc) é quem normatiza e fiscaliza o funcionamento das fundações de previdência 
complementar.

Esse ordenamento vem sendo instituído com exigência, o que torna quase proibitiva a sobrevivência das pequenas 
fundações, como é o nosso caso e de tantas outras fundações - que possivelmente não conseguirão sobreviver, por 
melhor administradas que possam ter sido. Hoje, o custo da administração é um dos problemas mais efetivos e talvez o 
nosso calcanhar de Aquiles. 

Outra ocorrência que se soma às nossas dificuldades é a mudança do regime jurídico do EMATER. Com a recente 
autarquização, foi completamente alterado o cenário para o qual o plano foi concebido; e quem poderia imaginar que 
ficaríamos sem contratação por tantos anos? E, agora, se houver contratações serão pelo Regime Geral do Estado, o que 
configura, nós, os celetistas, como um grupo em extinção. 

Diversas ações foram sendo implementadas ao longo dos anos na tentativa de diminuir nossas dificuldades. O quadro de 
colaboradores foi reduzido, terceirizamos o serviço de contabilidade, contratamos um gestor para administração dos 
recursos (dado a complexidade do mercado financeiro) e, assim, mantendo um quadro estritamente necessário. Mesmo 
com a eficiência dos colaboradores e assessores contratados, com a boa vontade de colegas atuando nos conselhos e 
comitês e o apoio dos diretores do EMATER, estamos supondo que, nessas condições, não teremos mais como 
sobreviver, como FAPA. 

Dessa forma, várias alternativas foram estudadas e a melhor opção encontrada, até agora, é migrar nosso plano para 
outra fundação. Não de forma intempestiva ou irresponsável. Mas tão rápido quanto possível. Tenho a impressão que 
essa mudança irá gerar, para muitos, uma grande sensação de perda. Mas o plano continuará o mesmo e todos os esforços 
realizados até aqui continuarão ativos para colhermos os frutos desse trabalho, na hora da aposentadoria de cada um de 
nós. 

Lauro Morales Crepaldi 
Presidente da FAPA
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Cultivo

O resultado está sempre ligado ao início do processo.
Na importância que se dá ao plantio da semente.

Em criar condições para que a missão seja cumprida.
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Quem cultiva

Lauro Morales Crepaldi
Diretor Presidente

Claudia Regina Janesko Alan Brhemer
Assistente de InvestimentosDiretora de Seguridade

e Administração

Arlete Sicalski Daniela Machado de Jesus Maria Inacia dos Santos Czekay
Assistente AdministrativoAnalista de BenefíciosCoordenadora Financeiro

Administrativo

Naiane Rossini Patricia Regina Juraski Roberta M. da Silva Moreira
Assistente de InformáticaAnalista de Controles InternosAssistente de Comunicação

Os diferentes talentos, misturados à competência individual de cada um,
foram fundamentais para o crescimento da FAPA.

É com vontade, que nós ajudamos a cultivar essa fundação que hoje leva frutos a vocês. 
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Membros e Conselheiros

Roberto Antônio Zardo | Presidente - titular indicado

Wander de Souza | Titular indicado

Luiz Amado Araujo Fernandes | Titular indicado

Antônio Calesso | Titular eleito

Egberto Zulian | Titular eleito

Francisco Alves Filho | Titular eleito

Maria Aparecida S Gebran Alves | Suplente indicado

Sergio Luis Schuch | Suplente indicado

Carlos José de Carvalho | Suplente eleito

Hélcio Luiz Ferro | Suplente eleito

Conselho Deliberativo

Valdir da Silva | Presidente - titular eleito

Paulo Tadatoschi Hiroki | Titular eleito

Mª Lucia Valenga Parizotto | Titular indicado

Vanildo Cortelette Ferreira | Titular indicado

Silvio José Marques | Suplente eleito

Terezinha Sandri | Suplente indicado

Conselho Fiscal

Pedro M. Cebrian | Indicado pelo CD

Hélio de Almeida Machado | Indicado pela AFA

Vanio do Amaral Lima | Eleito pelos Assistidos

Hélcio Luiz Ferro | Indicado pelo Fórum Sindical

Comitê Estrat. de Investimento

Adir Vanni de Souza | Indicado pela AFA

Hans H. Günther | Indicado pelo CD

Marli Calixto | Indicado pela Patrocinadora

Reni Cardozo Pazzin | Indicado pela Patrocinadora

Paulo Roberto S. Caldeira | Eleito pelos Ativos

Diretores / Claudia Janesko / Daniela M. de Jesus

Comitê de Beneficios

Edmundo Hadlich | Indicado pela AAPER

lmar Luis Maidl | Indicado pela AFA

Belmiro Ruiz Marques | Indicado pela Patrocinadora

Wander de Souza | Indicado pelo CD

Comitê Imobiliario

Olga Blachechen | Indicado pela AAPER

João Luiz Petersen Parchen | Indicado pela Patrocinadora

Carlos Rodolfo V. Krüger | Indicado pela AFA

Comitê de Educaçao e Comunicaçao

MANDATOS: Períodos de 2008 a 2014
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Fatos Relevantes

DIRIGENTES RECEBEM CAPACITAÇÃO
E CERTIFICAÇÃO 

O Instituto de Certificação dos Profissionais de 
Seguridade Social (ICSS) certificou em 2011 oito 
dirigentes da FAPA responsáveis pela parte de 
investimentos e finanças da fundação. A 
certificação de profissionais dos fundos de 
pensão é um processo que confere o 
conhecimento e/ou habilidade em determinada 
área, com o objetivo de atestar a competência no 
exercício do cargo ou função. A FAPA tem até 
2014 para atingir 100% dos técnicos certificados, 
mas essa meta já está quase sendo alcançada.

São dois tipos de certificação realizada pelo ICSS. 
Uma por meio de prova e outra por experiência, 
que é atribuída a quem tem mais de dois anos de 
experiência comprovada na área. Entre os 
certificados por experiência em 2011 estão: o 
diretor presidente da FAPA, Lauro Morales; e os 
conselheiros Antônio Calesso, Egberto Zulian, Luiz 
Amado Fernandes, Roberto Antônio Zardo, 
Wander de Souza e Paulo Roberto Silvio Caldeira. 

A diretora de Seguridade, Claudia Janesko, 
obteve certificação por meio de prova, também 
realizada pelo instituto. E o assistente de 
Investimentos da FAPA, Alan Brehmer, foi 
certificado por intermédio da prova CPA 20 da 
Anbid, especial para profissionais que trabalham 
na área de investimentos.

Ano passado também foi realizada a 4ª edição do 
curso de Capacitação de Dirigentes e 
Conselheiros de Fundos de Pensão. Promovido 
pela Previpar, em parceria com a Universidade 
Positivo, participaram da capacitação os 
conselheiros Carlos de Carvalho (CD), Maria 
Aparecida Gebran (CD), Maria Lucia Parizotto (CF) 
e Terezinha  Sandri (CF). 

FAPA TEM NOVO PRESIDENTE

Em novembro de 2011 a FAPA passou a ter um 
novo representante no cargo de diretor 
presidente da fundação. Com a saída de Leibnitz 
Agibert, o Conselho Deliberativo da FAPA 
indicou o conselheiro Lauro Morales Crepaldi para 
assumir o cargo e dar seguimento à gestão atual, 
com mandato até 2014.

Segundo Crepaldi, a participação anterior no 
Conselho Deliberativo e alguns treinamentos 
proporcionados pela própria FAPA permitiram 
entender a proposta das fundações de 
previdência, a importância para o modelo de 
desenvolvimento e relacionamento social. 
“Agora, com o dia a dia, estou aprendendo sobre o 
funcionamento/operacionalização da instituição”, 
declara. 

Como expectativas, o novo presidente pontua 
alguns ajustes que deverão ocorrer e algumas 
ações já definidas: intensificar as negociações com 
a Unibrasil; com o Banco Fator, nosso gestor; ajustar 
a distribuição de algumas funções internas; 
melhorar a proteção dos documentos; discutir 
melhor com os comitês, em especial no que diz 
respeito à comunicação com os colegas do 
interior.
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Benefício de Renda Mensal Vitalícia - O 
aposentado receberá um benefício fixo mas 
garantido todo mês até o fim da vida. Nesse tipo 
de benefício, o praticante pode escolher quem 
receberá o pecúlio e em caso de falecimento, o 
benefício será revertido em pensão.

- Indiferente da forma de benefício, ao decidir 
pela aposentadoria, o participante poderá retirar 
20% do saldo sob forma de antecipação de 
benefício. Não será permitida a antecipação caso 
o benefício resultar em menos de R$ 531,54 
mensais (duas unidades previdenciárias), porém, 
nesse caso é possível fazer a retirada total da 
reserva matemática.

- A opção pela forma de pagamento do benefício 
deverá ocorrer no momento da concessão e essa 
terá caráter irrevogável e irretratável, ou seja, 
uma vez feita à opção, a mesma não poderá ser 
alterada.

PPA É AVALIADO POSITIVAMENTE 
PELOS  PARTICIPANTES

O Programa de Preparação para Aposentados 
(PPA) teve a 12° edição entre os dias 15 e 16 de 
junho de 2011. O evento foi realizado no 
Escritório Central do Instituto EMATER, em 
Curitiba, e contou com a participação de 43 
ematerianos. Durante os dois dias de programa, os 
participantes tiveram um ciclo de oito palestras e 
assistiram a uma peça teatral. O grupo também 
participou de um jantar festivo, oferecido no 
primeiro dia do programa.

Entre elogios e sugestões, os participantes 
aval iaram posit ivamente o evento.  Os 
questionários revelaram que 100% consideraram 
ter obtido novos conhecimentos e reavaliado 
conceitos estabelecidos anteriormente sobre a 
aposentadoria. interior.

FAPA  TEM  NOVO  REGULAMENTO

Em 2011, a Previc aprovou o novo regulamento da 
FAPA, que proporciona trabalhar com diferentes 
padrões e facilita, ainda mais, o momento da 
aposentadoria dos participantes. Agora, é 
possível escolher a forma de pagamento do 
benefício de aposentadoria programada que mais 
se adapta a necessidade de cada um. Conheça 
cada uma delas:

Benefício de Renda Mensal Percentual do 
Saldo - Nessa opção, o participante pode 
escolher o percentual de reserva matemática que 
deseja receber durante a aposentadoria, que varia 
de 0,5% a 1%. Optando pelo percentual do saldo, 
a reserva diminui mensalmente, de acordo com a 
porcentagem estipulada, e o ajuste acorre 
anualmente considerando a rentabilidade obtida 
no período. É importante lembrar que pelo 
percentual sobre o saldo, o participante não 
possui benefício de pecúlio e auxílio funeral, uma 
vez que deixará, em caso de falecimento, aos seus 
beneficiários o saldo remanescente, indicando a 
forma de pagamento, que pode ser único, a título 
de pecúlio, ou manutenção de renda mensal. No 
caso de inexistência de cônjuge ou companheiro 
(a), os filhos menores receberão o saldo 
remanescente, obrigatoriamente na forma de 

PESQUISA SOBRE COMUNICAÇÃO DA 
FAPA  TEM  308  RESPOSTAS

Com o objetivo de avaliar as ferramentas de 
comunicação da FAPA e o nível de satisfação dos 
participantes, a fundação lançou no mês de maio 
de 2011 uma pesquisa para chegar a essas 
respostas. Na época, a FAPA contava com 1.163 
participantes, mas apenas 26,4% responderam ao 
questionário. Das 308 respostas, 290 foram de 
participantes ativos, 15 de aposentados e três de 
vinculados.

Dos participantes que responderam 94% 
afirmaram que têm acesso ao informativo 
eletrônico, enquanto 48% afirmam acessar o site 
da FAPA regularmente. Entre os assuntos que mais 
geram dúvidas, os participantes apontaram 
empréstimos, benefícios e rendimentos. Além 
disso, boa parte apontou ter pouco conhecimento 
em previdência, mas que gostariam de ter mais 
acesso a essas informações.

A partir do resultado levantado, o Comitê de 
Comunicação e Educação Financeira  e 
Previdenciária vem estudando formas de tornar a 
troca de informação entre associados e FAPA 
cada vez mais eficiente.
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MIGRAÇÃO DO PLANO É APROVADA 
PELOS  FAPEANOS

Em 2011, o Conselho Deliberativo (CD) da FAPA 
realizou 22 Reuniões nas Unidades Administrativas 
do Estado, com o objetivo de levantar a opinião 
dos participantes em relação à migração do plano 
da FAPA para um Fundo de Previdência 
Multipatrocinado e apresentar as principais 
mudanças no regulamento da fundação.

No total, 524 pessoas participaram dos encontros, 
sendo que 92% votaram a favor da migração da 
FAPA para outro fundo de pensão; 5% são contra 
e acreditam haver outra saída ou deixar como está; 
3% não souberam opinar. 

As reuniões também abriram espaço para 
discussão sobre outros assuntos que envolvem a 
fundação, oportunizando os participantes a 
entenderem melhor o novo regulamento do plano 
e as propostas de alteração do Estatuto da 
Fundação, além de conhecer melhor as estatísticas 
da FAPA.

JANTAR DOS APOSENTADOS REÚNE 
CERCA  DE  200  PESSOAS

O tradicional jantar de confraternização dos 
aposentados, que acontece todo ano em 
dezembro, reuniu cerca de 200 pessoas no ano 
passado,  entre convidados ,  parceiros ,  
aposentados e familiares. O encontro, promovido 
pela FAPA, em parceria com a Associação dos 
Aposentados do Instituto EMATER, teve como 
temática o Cinema, sendo toda decoração do 
Restaurante Confraria do Chefe inspirada no 
tema. 

Além do jantar, momento de reencontro e 
confraternização entre os colegas de trabalho, os 
convidados se divertiram ao som da banda Som 
Quattro. Também foram realizados alguns sorteios 
de brindes e premiação para os dançarinos mais 
animados.

RENTABILIDADE

Com a grande desvalorização da Bolsa de Valores 
em 2011, muitos fundos de pensão, incluindo a 
FAPA, fecharam o ano abaixo da meta atuarial 
prevista para o período.

Na FAPA, a cota dos participantes fechou o ano 
com rentabilidade positiva de 8,18%, enquanto a 
meta era de 12,44%. Atualmente, 15% do 
patrimônio da fundação são investidos em renda 
variável (Bolsa de Valores), que devido à 
volatilidade do ano anterior fizeram com que a 
rentabilidade fosse negativa nesse segmento.

Diretoria AAPR

Jussara e Cláudia

Machado e família

Hans H. Günther

FOTOS: http://www.flickr.com/photos/
71909335@N05/sets/72157628482571077/
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É preciso de coragem para mudar a direção.
Experimentar e filtrar a essência faz do crescimento,

o desenvolvimento de cada novo ciclo.

Crescimento
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A FAPA EM NÚMEROS

Em 2011, a FAPA contava com 1.165 participantes, sendo 
que 295 eram assistidos e 870 ativos. E nos últimos anos, esses 
números têm se alterado. De 2007 a 2011 houve um 
acréscimo de quase 6% no número de assistidos. No entanto a 
quantidade de ativos, em 2011, foi cerca de 4% inferior ao 
registrado em 2007, conforme apresentado ao lado:

ANO ASSISTIDOS ATIVOS

2007

2008

2009

2010

2011

278

278

288

291

295

906

907

878

880

870

BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES

No ano passado, o total de contribuições arrecadadas pela FAPA foi de R$ 7,48 milhões e foram pagos um 
total de R$ 6,54 milhões em benefícios. Isso fez com que o saldo de fluxo previdenciário, ou seja, a 
diferença entre contribuições recebidas e benefícios pagos, elevasse a R$ 935 mil em 2011. O gráfico 
apresenta o total de contribuições e benefícios, além do saldo do fluxo previdenciário dos últimos cinco 
anos:

ANO *ENTRADA SAÍDA

2007

2008

2009

2010

2011

4.795,00

5.196,00

5.735,00

6.632,00

7.483,00

4.637,00

5.164,00

5.525,00

5.825,00

6.548,00

SALDO

158,00

32,00

210,00

807,00

935,00

FLUXO PRECIDENCIÁRIO DA FAPA (em R$ mil)

*Não estão consideradas as receitas oriundas do contrato de amortização de dívida da patrocinadora

NOSSOS INVESTIMENTOS – RENTABILIDADE

O ano de 2011 foi marcado por muitas incertezas na economia brasileira. Iniciou com novo governo e com 
mudança no comando do Banco Central do Brasil. Essas mudanças trouxeram muitos questionamentos no 
início de 2011: Quais seriam as prioridades do novo governo? A elevação da taxa de juros continuaria sendo 
o principal instrumento para conter a inflação? Até que ponto a crise internacional poderia impactar a 
economia brasileira? 

Ao terminar o ano ficou claro que as medidas adotadas foram a de redução da taxa de juros, como a forma 
de incentivar o crescimento econômico e a utilização das medidas de cautela para conter a inflação, 
conhecidas como medidas macro prudenciais.

E então a FAPA optou por aumentar a exposição a um tipo de investimento, que foi altamente beneficiado 
por esse cenário: aumentar a alocação dos investimentos em títulos de renda fixa indexados à inflação. 

Esses investimentos foram beneficiados com os eventos da queda na taxa de juros na economia brasileira, 
simultaneamente ao aumento da inflação. Como resultado, a carteira de renda fixa da FAPA, o fundo 
Sênior, teve rentabilidade de 14,23% no ano, o que representa 123% do CDI, que fechou em 11,6%.

Já no cenário internacional, 2011 foi um ano marcado pela crise na Europa, que trouxe reflexo negativo ao 
mercado acionário brasileiro. 
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A estratégia da FAPA foi reduzir os investimentos em fundos de renda variável, atrelados ao Ibovespa, e 
manter os investimentos em fundos de valor, de governança e de dividendos. 

Dessa forma foi possível proteger a carteira de significantes perdas e terminar o ano com desempenho 
médio de -10,84%, que significa um ganho de 7,27% em relação ao Ibovespa de -18,11% no ano.

Mesmo com o mercado de renda variável negativo, a carteira consolidada da FAPA teve no ano de 2011 
com uma rentabilidade de 8,18%, alcançando 231 milhões de reais de patrimônio na carteira de 
investimentos. A tabela abaixo demonstra a evolução patrimonial da FAPA dos últimos cinco anos:
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12,44
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NOSSOS INVESTIMENTOS – COMPOSIÇÃO

No decorrer de 2011, a FAPA reduziu a concentração dos investimentos em renda variável de 20,76% 
para 14,64%; e em imóveis de 17,19% para 16,84%. Também aumentou a exposição em renda fixa de 
56,4% para 63,22%; e em empréstimos, de 3,48% para 4,27%, como podem ser vistos no gráfico a seguir: 

Renda variável
32.833.964,00

15%

Imóveis
37.772.637,95

17%

Empréstimos
9.567.641,77

4%
Estruturados
3.845.593,16

2%

Renda Fixa
141.785.858,26

63%

COMPOSIÇÃO POR SEGMENTOS
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A cada novo dia que nasce, a vida segue
nos impulsionando para frente. Mostra caminhos e oferece chances.

Cada um escolhe como se alimentar e o fruto que colherá.

Colheita
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIOS FAPA | BALANÇO PATRIMONIAL 

EM  31  DE DEZEMBRO  DE   2011   E   2010

17



(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(-)
(-)

(-/+)
( )-/+
( )-/+
( )-/+
( )-/+

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA | BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇAO DA MUTAÇÃO DO PÁTRIMÕNIO SOCIAL | CONSOLIDADA
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DEMONSTRAÇAO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA | BALANÇO PATRIMONIAL
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(+)

(-)
(-)

(-/+)
(-/+)
(-/+)

(-/+)
(-/+)
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DEMONSTRAÇAO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
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DEMONSTRAÇAO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
 (Valores expressos em milhares de reais) 

Essa opção foi inserida no regulamento, mediante 
alteração aprovada por meio da Portaria PREVIC 
447, de 17 de agosto de 2011.

O plano de benefícios da FAPA, denominado 
plano misto, é único e pertence à modalidade de 
“Contribuição Variável”, que é uma combinação 
de um plano de contribuição definida, com 
benefícios definidos. 

A administração do plano de benefícios é 
realizada pela própria entidade e a gestão de 
investimentos é obtida por intermédio de 
gestores contratados, conforme definido na 
política de investimentos.

a. Patrocinadoras;
b. Participantes;
c. Beneficiários.

A FAPA apresentava, em 31 de dezembro de 
2011 e 2010, as seguintes quantidades de 
participantes:

a.  Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER) 
b.  Fundação de Previdência do Instituto Emater 
(FAPA)

Para custeio do plano previdencial, a entidade 
obtém recursos  de contr ibu ições  das  
patrocinadoras e dos participantes, bem como de 
rendimentos auferidos pela aplicação dessas 
contribuições em investimentos.

I.  A FAPA é composta pelas seguintes categorias 
de membros:

II.  As patrocinadoras da entidade são as seguintes:

III.  Custeio do plano

Obs.: (1) inclui autopatrocinados e vinculados.
          (2) inclui pensões.

NOTA 1
CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Previdência do Instituto EMATER 
(FAPA) é uma entidade fechada de previdência 
privada, sem fins lucrativos e com autonomia 
administrativa, patrimonial e financeira. A FAPA 
foi constituída sob a forma de fundação, pela 
patrocinadora Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Paraná (ACARPA), com razão 
social e forma jurídica alterada pela lei estadual nº 
14.822, de 22 de agosto de 2005, para Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMATER). Foi autorizada a funcionar por 
prazo indeterminado pela Portaria nº 2.336, de 21 
de novembro de 1980 do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, publicada no 
DOU de 25 de novembro de 1980, página 23.570. 
De acordo com a Portaria nº 2.450, de 07 de 
agosto de 2008 da Secretaria de Previdência 
Complementar publicada no DOU, de 08 de 
agosto de 2008, foi aprovado o novo texto para o 
estatuto da entidade.  

Na forma de disposições estatutárias e 
regulamentares, a entidade tem como finalidade 
principal a de assegurar aos participantes e 
dependentes legais, os seguintes benefícios 
previdenciários:

a. Renda mensal vitalícia normal;
b. Renda mensal vitalícia antecipada;
c. Renda mensal vitalícia diferida;
d. Renda mensal de invalidez;
e. Renda mensal temporária por doença;
f. Renda mensal de pensão por morte;
g. Pecúlio por morte;
h. Auxilio funeral;
i.  Renda mensal temporária por reclusão; 
j.  Abono anual.

As rendas estabelecidas nos itens “a”, “b” e “c” 
podem, por opção do participante, ser pagas por 
meio de percentual sobre o Saldo de Conta 
Individual, caracterizando-se, nesse caso, como 
renda temporária.
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A resolução MPS/CGPC nº. 29, de 31 de agosto 
de 2009, atribuiu ao Conselho Deliberativo a 
competência de definir limites e as fontes de 
custeio administrativo, bem como os indicadores 
quantitativos e qualitativos de gestão dos gastos 
administrativos.

O valor total do custeio administrativo para 
cobertura das despesas administrativas, do plano 
em 2011, foi de R$ 1.415, que representa um 
percentual de 0,63% em relação ao patrimônio de 
cobertura do plano.

Em 2011, o valor das despesas administrativas 
efetivamente gastas representou um valor de R$ 
1.285, resultando em um percentual de 0,57% em 
relação ao patrimônio de cobertura do plano.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em 
consonância com as diretrizes contábeis 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar, por meio da 
resolução CNPC nº. 8, de 31 de outubro de 2011 e 
conforme resolução CFC nº. 1.272 (NBC TE 11), de 
22 de janeiro de 2010, que estabeleceu critérios e 
procedimentos específicos para escrituração das 
demonstrações contábeis, para registro das 
operações e variações patrimoniais e para o 
conteúdo mínimo das Notas Explicativas a serem 
adotadas pelas Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC).

De acordo com a resolução CNPC nº. 8, de 31 de 
outubro de 2011, anexo C, item 17, a entidade 
apresenta os seguintes demonstrativos contábeis:
 -   Balanço Patrimonial Consolidado;
 -  Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 
(DMPS)  conso l idada ,  que  subst i tu iu  a  
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 
(DMAL) consolidada;
-  Demonstração  do P lano  de Gestão  
Administrativa (DPGA) consolidada;
.- Demonstração do Ativo Líquido (DAL)  por 
plano de benefício previdencial;
 - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 
(DMAL) por plano de benefício previdencial.

NOTA 2  -  APRESENTAÇÃO
DAS  DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS

IV.  Plano de Gestão Administrativa (PGA)
            

As fontes de custeio para cobertura das despesas 
administrativas da entidade, de acordo com o art. 
nº 3 da Resolução MPS/CGPC nº. 29, de 31 de 
agosto de 2009 são as seguintes:

1.  Contribuições dos patrocinadores;
2. Contribuições dos participantes autopatro-
cinados, vinculados e assistidos; 
3.  Resultado dos investimentos; 
4.  Fundo administrativo.

O limite anual para cobertura das despesas 
administrativas, de acordo com o art. nº 6, da 
Resolução MPS/CGPC nº. 29, de 31 de agosto de 
2009, foi definido em taxa de administração de 
até 1% dos recursos garantidores do plano de 
benefícios.

Em 2011, para cobertura das despesas 
administrativas, o custeio administrativo foi de 
13,76% do total das contribuições normais, 
efetuadas pelas patrocinadoras e pelos 
participantes autopatrocinados e vinculados; e 
uma taxa de administração de 0,92%, descontada 
dos benefícios pagos aos participantes assistidos. 
Foi definido, ainda, um valor anual de R$ 900 para 
cobertura do custeio administrativo dos 
investimentos custeado pela própria receita de 
investimentos do plano.

Os recursos da gestão administrativa, relativos à 
sobrecarga administrativa, são contabilizados na 
gestão previdencial e transferidos dessa para a 
gestão administrativa, para cobertura das 
despesas administrativas.

As despesas necessárias à administração e o 
controle dos investimentos são contabilizados no 
plano de gestão administrativa e são custeadas 
pela transferência de recursos oriundos do fluxo 
dos investimentos.

A legislação estabelece a necessidade de total 
segregação financeira e contábil, dos recursos 
administrativos, em relação aos recursos 
previdenciários.

1. Custeio administrativo

        2. Recursos do plano de gestão administrativa
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2.1 Reclassificação contábil - Exigível Contingencial

2.2 Consolidação das demonstrações contábeis

Em decorrência da aplicação da Instrução PREVIC nº. 5 de 08 de setembro de 2011, as contas do Exigível 
Contingencial ( Depósitos judiciais/recursais) no balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2010 foram reclassificadas, para fins de apresentação e manutenção da uniformidade na 
comparabilidade, por opção da entidade. As reclassificações ocorreram nas seguintes rubricas contábeis:

As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com os princípios de consolidação, 
emanados da legislação societária brasileira e em atendimento a resolução CNPC nº. 8, de 31 de outubro de 
2011 e resolução CFC nº. 1.272 (NBC TE 11), de 22 de janeiro de 2010 e abrangem as demonstrações 
contábeis da Fundação de Previdência do Instituto EMATER (FAPA) relativas ao plano de benefícios 
cadastrado no CNPB 1999005147 e ao Plano de Gestão Administrativa (PGA).

Essas demonstrações não requerem a apresentação segregada de ativos e passivos circulantes a longo 
prazo e incluem a totalidade dos ativos e passivos do plano de benefícios e do Plano de Gestão 
Administrativa mantidos pela entidade.

Em atendimento à resolução CNPC nº. 8, de 31 de outubro de 2011 e à instrução MPS/SPC nº.34, de 24 de 
setembro de 2009, que estabeleceram normas específicas para os procedimentos contábeis, das 
entidades fechadas de previdência complementar, e em atendimento a resolução CFC 1.272 (NBC TE 11), 
de 22 de janeiro de 2010, apresentamos a seguir as principais práticas contábeis utilizadas para a 
elaboração das demonstrações contábeis:

NOTA 3  -  RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

/ /
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V. Ativo realizável – Gestão administrativa

VI. Ativo realizável - Investimentos

Registra valores a receber relativos aos depósitos 
judiciais/recursais e recuperação de tributos.

Registra os investimentos da entidade nos 
diversos segmentos de mercado. A resolução nº 
3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho 
Monetário Nacional, estabelece as diretrizes 
pertinentes à aplicação dos recursos das 
entidades fechadas de previdência privada.

Em atendimento à resolução CGPC nº 4, de 30 de 
janeiro de 2002, os títulos e valores mobiliários 
foram classificados em duas categorias, a saber:

i. Títulos para negociação — quando 
adquiridos com o propósito de serem negociados, 
independentemente do prazo, a decorrer da data 
de aquisição e são avaliados mensalmente ao valor 
de mercado e os efeitos são reconhecidos em 
conta específica na demonstração do resultado 
do exercício; 

ii. Títulos mantidos até o vencimento — 
quando a intenção da administração da entidade é 
manter os títulos até o vencimento, considerando 
a capacidade financeira da entidade, os prazos 
mínimos de vencimentos e a classificação de risco 
dos títulos, avaliados pelo custo de aquisição 
acrescido dos rendimentos auferidos.

1. Títulos e valores mobiliários

I. Contribuições

II. Gestão dos planos

III. Apuração dos resultados

IV. Ativo realizável – Gestão previdencial

A s  c o n t r i b u i ç õ e s  s ã o  r e g i s t r a d a s  e m  
conformidade com o regime de competência, 
exceto as contribuições de participantes 
autopatrocinados que são registradas pelo regime 
de caixa.

Elaborada por planos de benefícios segregados 
em três áreas de gestão: previdencial, 
administrativa e de investimentos. As definições 
seguintes demonstram as características:
 
Gestão previdencial: registro e controle das 
contribuições, dos benefícios e dos institutos 
previstos no art. 14 da lei complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001, bem como do resultado 
do  p lano  de  benef íc ios  de  natureza  
previdenciária.

Gestão administrativa: destinado ao gerencia-
mento da administração dos planos de benefícios.

Investimentos: destinado ao gerenciamento das 
aplicações dos recursos dos planos de benefícios 
administrados pela entidade.

O resultado do exercício é apurado pelo regime 
de competência.

Registra contribuições previdenciais a receber, 
depósitos judiciais/recursais e outros realizáveis.

Registra contrato celebrado em 23 de dezembro 
de 2009, entre a Fundação de Previdência do 
Instituto EMATER (FAPA) e o Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, relativo à 
amortização de insuficiências geradas pela 
implantação de novas tábuas biométricas e 
insuficiências financeiras, em atendimento a 
resolução nº 18, de 28 de março de 2006 do 
CGPC ( Conselho Gestor de Previdência 
Complementar).
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As operações  com part ic ipantes  s ão  
representadas por empréstimos simples e 
financiamentos imobiliários concedidos aos 
participantes ativos, assistidos, autopatrocinados 
e vinculados. 

Desde 2008, a entidade não libera novos 
financiamentos imobiliários, sendo mantidos na 
carteira apenas os contratos vigentes.

Seu saldo reflete a posição da carteira na data do 
balanço e está demonstrado, ao custo, mais juros 
contratados a uma taxa bruta de 1,40% ao mês, 
descontadas as parcelas já recebidas. Em 2011 foi 
deduzida da receita a taxa de risco, cuja 
destinação é para formação do fundo da carteira 
de empréstimos.

A entidade constitui, em exercícios anteriores a 
2011, provisões para direitos creditórios de 
liquidação duvidosa, considerando a análise de 
riscos de crédito em investimentos realizados em 
instituições sob regime especial ou de difícil 
realização, sendo considerada suficiente para 
cobrir eventuais perdas.

3 .  Empréstimos e f inanciamentos 
imobiliários

4. Provisões para direitos creditórios de 
liquidação duvidosa

iii. Os títulos e valores mobiliários são 
registrados ao custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos ou deduzidos das 
variações negativas, ocorridas até a data do 
balanço, de acordo com o critério de marcação de 
mercado e na curva (MTM), determinado pela 
Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, 
alterada pela Instrução CVM nº 465, de 20 de 
fevereiro de 2008.

Os investimentos imobiliários são demonstrados 
ao custo de aquisição, ajustado ao valor de 
mercado, por reavaliação efetuada em 31 de 
outubro de 2009, suportada por laudos técnicos e 
comparado ao valor do CUB registrando-se o 
menor dos dois valores, deduzidos da 
depreciação acumulada e acrescidos dos aluguéis a 
receber.

Registra, também, o saldo a receber, relativo aos 
contratos de alienações de imóveis, atualizados 
de acordo com as taxas pactuadas para cada 
contrato de venda.

2. Investimentos imobiliários
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Para os demais auxílios é adotado o regime de 
repartição.

A provisão matemática é o resultado do cálculo 
atuarial do custo dos benefícios a serem pagos aos 
participantes, deduzidos das contribuições 
futuras. As contribuições destinadas à formação 
dos benefícios programados dos participantes 
vertidas ao plano são registradas em fundos 
individuais durante a atividade. O restante das 
contribuições incorpora o patrimônio do plano.

Referem-se aos compromissos com participantes, 
assistidos e beneficiários, segregados em 
provisões matemáticas de benefícios concedidos 
e a conceder, bem como as provisões 
matemáticas a serem constituídas, conforme 
segue:

2.1. Benefícios concedidos
Correspondem ao valor presente, dos benefícios 
futuros, a serem pagos pela entidade aos 
participantes e beneficiários, já em gozo do 
benefício de prestação continuada, líquido do 
valor presente das receitas futuras e das 
contribuições para custeio dos benefícios do 
plano.

2.2. Benefícios a conceder
Correspondem ao valor do somatório dos saldos 
de conta individuais, destinados aos benefícios 
programados, mais a diferença entre o valor atual 
dos benefícios de riscos a serem concedidos pela 
entidade aos participantes e respectivos 
beneficiários e o valor atual das contribuições 
futuras do participante e das patrocinadoras para 
sustentação dos referidos benefícios, de acordo 
com o plano de custeio vigente.

2.3. Provisões matemáticas a constituir
As provisões matemáticas a constituir são 
decorrentes dos serviços passados ou dos 
d é f i c i t s .  N o  c a s o  d a s  c o n t r i b u i ç õ e s  
extraordinárias, as provisões são constituídas 
pelas contribuições extraordinárias, cobradas dos 
participantes ativos e assistidos. Já o serviço 
passado é constituído por intermédio de 
cobrança de joia.

2. Provisões matemáticas

VII. Ativo permanente

VIII. Exigível operacional

IX. Exigível atuarial

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado, 
Diferido e Intangível, incorporados até 31 de 
dezembro de 1995, estão contabilizados pelo 
valor de custo, corrigido monetariamente entre a 
data de aquisição e aquela data. Os valores 
incorporados a partir de 1º de janeiro de 1996, ao 
valor de custo, a depreciação e a amortização são 
calculadas pelo método linear, sendo 10% para 
móveis, utensílios, máquinas e equipamentos de 
escritório e 20% para máquinas e equipamentos 
de informática e software.

De acordo com o item 24 da Instrução MPS/SPC 
nº 34, de 24 de setembro de 2009, o saldo do 
Ativo Permanente Diferido, existente em 31 de 
dezembro de 2009, foi mantido nessa rubrica 
contábil até a total amortização.

Registra repasses referentes às contribuições e 
outras exigibilidades.

Registra contas a pagar relativas à pessoal e 
encargos, retenções a recolher e outras 
exigibilidades.

Registra despesas com serviços prestados 
relativos à carteira de investimentos.

Representa o montante dos compromissos 
previdenciários do plano junto aos participantes, 
considerando as obrigações com o pagamento de 
benefícios previdenciários, estabelecidos no 
Regulamento do Plano Misto. Esses cálculos são 
determinados com base em estudo atuarial, sob a 
responsabilidade da Atu-Verita Assessoria e 
Consultoria Atuarial Ltda.

O regime financeiro adotado, como forma de 
financiar os benefícios, é o de capitalização para 
todos os benefícios de renda mensal vitalícia, 
benefício proporcional saldado, pensões, pecúlio 
e auxílio funeral de assistidos.

a. Gestão previdencial

b. Gestão administrativa

c. Gestão administrativa

1. Regime Financeiro
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Os valores amortizados durante os exercícios de 
2010 e 2011 foram os seguintes:

a) Amortização em um ano R$ 357 ( quitação total 
das parcelas );
b) Amortização em cinco anos R$ 99 ( 24 parcelas 
quitadas );
c) Amortização em 20 anos R$ 924 ( 24 parcelas 
quitadas ).

Representa o déficit técnico acumulado pela 
entidade, mesmo que transitório, em relação ao 
exigível atuarial e registrado na conta de 
resultados realizados.

a. Fundo de reserva poupança desligados:
Constituído com recursos de direito de resgate 
dos ex-participantes desligados do plano e ainda 
não resgatados.
Utilizado no desligamento de ex-participantes da 
patrocinadora. 
Atualizado pela variação do INPC/IBGE ou da 
cota, prevalecendo o que for maior.

b. Fundo de oscilação de riscos/reserva patro-
cinadora:
Constituído com o saldo remanescente de 
contribuições de patrocinadoras, não resgatados 
por participantes desligados do plano, conforme 
dispõe o regulamento do plano.
Utilizado para cobertura de riscos do plano, com 
aprovação do conselho deliberativo e parecer 
atuarial. 
Atualizado pelo valor da cota.

a. Fundo para custeio administrativo
Constituído por contribuições repassadas pelas 
patrocinadoras e pelos participantes e por 
recursos oriundos do fluxo financeiro, para 
cobertura das despesas administrativas, sendo 
que a sobra ou insuficiência desses recursos, em 
relação às despesas administrativas efetivamente 

X. Reservas  e  fundos

1. Equilibrio Técnico

2. Fundos

1.1. Resultado - Déficit técnico acumulado

2.1. Fundos previdenciais

2.2. Fundos previdenciais

A avaliação atuarial de 2011 foi efetuada 
mantendo-se as hipóteses biométricas da 
avaliação anual de 2010, exceto a tábua de 
mortalidade de válidos, que foi agravada pela 
escala “AA” até 2011, com incremento de um ano, 
conforme critério adotado na avaliação de 2007.

A avaliação atuarial de 2011 foi efetuada 
mantendo-se as hipóteses biométricas da 
avaliação anual de 2010, exceto a tábua de 
mortalidade de válidos, que foi agravada pela 
escala “AA” até 2011, com incremento de um ano, 
conforme critério adotado na avaliação de 2007.

5.1. Biométricas / Demográficas
a) Tábua de mortalidade para participantes 
válidos: RP-2000, escala AA (male 70% female 
30% agravada até 2011);
b) Tábua de entrada em invalidez: Watson Wyatt 
1985 Disability Class I Unissex; 
c) Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 
Disabled (male 70% female 30%);
d) Hipótese de composição familiar: obtida por 
idade, a partir da experiência real do grupo de 
participantes do Plano Misto de Benefícios da 
FAPA.

5.2. Econômicas/Financeiras
a) Taxa real anual de juros: 6,00% ao ano;
b) Projeção de crescimento real anual de salário: 
2,24% ao ano;
c) Fator de determinação do valor real dos salários 
e benefícios ao longo do tempo: 0,9751.

Em 23 de dezembro de 2009, a diretoria do 
patrocinador Instituto EMATER, com base em 
pareceres jurídicos, assinou o contrato de aporte 
extraordinário para fazer frente ao déficit 
apurado nas avaliações de junho de 2007 e de 
2008, totalizando um valor de R$ 5.643, referente 
à parcela que cabia a ela e que deverá ser 
amortizada parte em um ano, parte em cinco anos 
e parte em 20 anos. 

Com a assinatura, contabilizamos em 2009 o valor 
a ser recebido, solucionando o déficit pendente 
dos exercícios de 2007 e 2008, ocorridos 
principalmente pela implantação de novas tábuas 
biométricas.

4. Avaliação atuarial

5. Hipóteses atuariais

6. Situação do déficit
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fundo administrativo.
Os recursos do fundo administrativo estão 
aplicados no Paraná FI Renda Fixa Executivo, fundo 
de investimentos aberto, utilizado pela Fundação 
exclusivamente para gestão do fundo PGA.
Os recursos do fundo PGA são atualizados 
mensa lmente pela  cota  do fundo de 
investimentos onde está aplicado.

a. Fundo carteira de empréstimos
Constituído por uma taxa de risco mensal, 
calculada sobre o saldo da carteira de 
empréstimos e financiamentos, como garantia 
para cobertura de eventuais sinistros de morte ou 
invalidez permanente, de participantes que 
tenham saldo devedor de empréstimos e 
financiamentos, independentemente de sua 
condição de participantes ativos, assistidos, 
vinculados e ou autopatrocinados.
Atualizado pela rentabilidade mensal auferida 
pela entidade.

2.3. Fundos de investimentos

3. Realizável

3.1. Gestão Previdencial

3.2. Gestão Administrativa

Gestão administrativa
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a. Créditos privados e depósitos
As aplicações da carteira de renda fixa, créditos privados e depósitos, estão registradas pelos valores de 
custo, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço, deduzidas de provisão para ajuste ao valor de 
realização quando aplicáveis. De acordo com a resolução nº 04, de 30 de janeiro de 2002, ágios ou deságios, 
nas aquisições de títulos são apropriados à despesa ou à receita, pro-rata temporis, pelo prazo decorrido 
entre a data de aquisição e a data de vencimento do título.

b. Fundos de investimentos
As aplicações em fundos de investimento estão atualizadas até a data do balanço pelo valor da cota do 
respectivo fundo.

c. Ações
Registra os investimentos em ações. As ações estão avaliadas pelo valor de mercado, obtido pela cotação 
média da ação em 31 de dezembro na Bovespa, ou na data mais próxima da bolsa em que a ação tenha 
apresentado maior liquidez.

d. Custódia dos títulos
Os títulos e valores mobiliários (renda fixa e renda variável) estão custodiados no Banco Itaú S.A.

3.3. Investimentos
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segundo a qual, todo e qualquer valor disponível 
no caixa do Banco Santos S.A., independen-
temente da origem, deveria ser utilizado para o 
pagamento dessas linhas de crédito. Com isso, 
somente após integralmente quitadas essas linhas 
de crédito, é que os credores quirografários 
começariam a receber os rateios dos valores 
eventualmente remanescentes.

Conforme sentenças datadas de 31.03.2008, o 
juízo da falência indeferiu o requerimento dos 
b a n c o s  e s t r a n g e i r o s ,  e x p r e s s a n d o  o  
entendimento de que somente após o pagamento 
dos ACC's, pelos exportadores brasileiros ao 
Banco Santos S.A., é que os bancos estrangeiros 
fariam jus ao recebimento dos recursos a eles 
devidos. Contra tal decisão, foram interpostos 
recursos pelos bancos estrangeiros, os quais foram 
julgados pela Câmara Especial de Falências e 
Recuperações Judiciais do TJSP, em 17/11/2009.

No referido julgamento restou decidido que os 
bancos estrangeiros têm direito a restituição dos 
valores relativos aos “ACC´s não performados”; 
no entanto, diferentemente do que vinha sendo 
indicado, tais valores não deveriam ser 
convertidos pela taxa de câmbio pretendida 
pelos bancos estrangeiros (US$ 1 = R$ 2,47), 
conforme vigente à época da decretação da 
liquidação do Banco Santos S.A (mas sim pela taxa 
vigente por ocasião do pagamento a tais bancos), e 
também não serão acrescidos juros e correção 
monetária sobre o valor assim apurado. Ademais, 
os honorários advocatícios foram reduzidos de 
10% para 2%. Apresentamos memoriais aos 
Desembargadores integrantes da Câmara Especial 
de Falências e Recuperações Judiciais do TJ/SP.

O acórdão em referência foi publicado no dia 
23/02/2010.

Proposta de rateio - rateios parciais

Em 20/03/2010 foi publicada a decisão, 
autorizando a Administração da Massa Falida, a 
iniciar os procedimentos necessários para o 
pagamento das classes iniciais, quais sejam: I) 
trabalhistas até o limite legal; II) tributários; e III) 
privilegiados.

e. Provisões para perdas – Carteira de 
investimentos
A FAPA mantém, em 31 de dezembro de 2011, 
provisões para perdas registradas em exercícios 
anteriores, relativas a debêntures da Condominiun 
Village no valor de R$ 1.419 (idem em 31 de 
dezembro de 2010) e Eco Hills S.A. de R$ 1.558 
(idem em 31 de dezembro de 2010) e quotas do 
fundo exclusivo administrado pelo Banco Santos 
S.A., denominado FIF Exclusivo ASM Graphus no 
valor de R$ 2.680 (R$ 3.859 em 31 de dezembro 
de 2010).

f. Investimentos no Banco Santos S.A.
A FAPA possuía, quando houve intervenção por 
parte do Banco Central do Brasil em 12/11/2004, 
créditos junto ao Banco Santos S.A., que estavam 
aplicados em Fundo de Investimento Financeiro 
(FIF) exclusivo, denominado ASM Graphus. A 
Santos Asset Management (SAM) - Asset do Banco 
Santos S.A. possuía a gestão desse fundo, que tinha 
como administrador o Banco Santos S.A., e os 
ativos do fundo eram constituídos de diversos 
papéis, entre esses possuíam certificados de 
depósitos bancários de emissão do próprio Banco 
Santos S.A. – CDBs. Quando houve encerramento 
do exercício de 2005, a FAPA providenciou a 
devida provisão para perda desses créditos no 
valor de R$ 3.858.

A FAPA tem recebido, com regularidade, do 
escritório Lobo & Ibeas – Advogados, que a 
representa, junto à massa falida, relatórios sobre a 
movimentação ocorrida no processo, em que 
destacamos:

A questão dos bancos estrangeiros

Alguns bancos estrangeiros que abriram linhas de 
crédito ao Banco Santos S.A., para que esse 
repassasse os respectivos recursos aos 
exportadores brasi leiros,  por meio de 
adiantamentos ao contrato de câmbio – ACCs, 
pleitearam em juízo o recebimento integral, e 
antes de qualquer credor, dos montantes que 
foram entregues ao Banco Santos S.A. ao amparo 
dessas linhas de crédito.
Em resumo, a tese desses bancos é a de que a linha 
de crédito externa, dirigida ao financiamento à 
exportação brasileira, gozaria de uma proteção 
especial, prevista no art. 75º da lei 4.728/98, 
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g. Investimentos imobiliários
Reavaliação dos investimentos imobiliários
A FAPA procedeu, em 31 de outubro de 2009, 
reavaliação do imóvel destinado à renda, 
localizado na rua Konrad Adenauer 396 – Curitiba 
– PR, denominado “Campus Universitário 
Unibrasil”, matrícula nº 39.494 do 3°. Registro de 
Imóveis de Curitiba suportada por laudo técnico 
de avaliação de peritos independentes da 
empresa Decatur Engenharia e Avaliações, datado 
de 11/05/2009. Os critérios de avaliação 
adotados foram os seguintes: 
Método comparativo direto dos dados de 
mercado conforme descrito no item 8.2.1 da 
ABNT NBR 14653-1:2001.
Método de Ross – Heidecke para o cálculo do 
valor da depreciação da benfeitoria.
O resultado da avaliação, registrada em 31 de 
outubro de 2009, está a seguir demonstrado:

A avaliação, de acordo com o laudo, foi de 
R$ 8.307 que, deduzida das doações contratadas 
(Prefeitura Municipal de Curitiba) de R$ 505 e 
ajuste ao valor do CUB (Custo Unitário Básico) de 
R$ 6.334, resultou em um valor líquido de R$ 1.468, 
que foi incorporado ao saldo do imóvel e a 
crédito de receitas de investimentos.
O imóvel reavaliado passará, a partir de 
novembro de 2009, a ser depreciado à taxa de 
2,08% ao ano, ou seja, em 48 anos, vida útil 
estimada no laudo de avaliação.
A determinação da Secretaria de Previdência 
Complementar, constante no relatório de 
fiscalização nº 26/2008/ESRS, diz:

“2.8.4. Conclusão

Conforme explanado anteriormente, verifica-se 
que a Entidade não está atendendo aos princípios 
contábeis ao registrar como valor do bem em 
questão o valor apurado na reavaliação.

Quanto aos credores quirografários, a decisão do 
juízo que determinou o (primeiro) rateio parcial – 
proferida em 11/12/2009 – foi objeto de 
inúmeras impugnações e recursos, tendo sido 
estimado, em uma primeira etapa, que o rateio 
abrangeria 10% do valor dos créditos 
quirografários. Impedia o rateio a liminar 
concedida pelo TJ/SP em favor dos bancos 
estrangeiros credores de ACCs.Todavia; em 
10/05/2010 foi publicada decisão esclarecendo 
que, na verdade, a decisão que suspendeu o rateio 
o fez em proporções maiores do que deveria. 
Mencionada decisão, ao invés de suspender o 
rateio, apenas determinou a reserva dos valores 
objetos dos pedidos de restituição formulados 
pelos bancos estrangeiros. 

Em 29/05/2010 a Administração da Massa Falida 
protocolizou petição requerendo autorização 
para realização do rateio, deferido em 
01/06/2010 pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais.

Em 19/10/2010 o Administrador Judicial 
protocolizou petição solicitando autorização 
para a realização do pagamento do 2º rateio aos 
credores quirografários, na importância de 
aproximadamente 20% dos créditos detidos em 
face da Massa Falida. Em 17/12/2010 foi 
disponibilizada, eletronicamente no Diário Oficial, 
a decisão que autorizou o pagamento do segundo 
rateio aos credores quirografários, conforme 
proposta do Administrador Judicial. O segundo 
rateio foi realizado, em sua maioria, nos meses de 
dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
A entidade recebeu R$ 399, em agosto de 2010; e 
R$ 719, em dezembro de 2010.

De acordo com a última prestação de contas, 
juntada aos autos pelo Administrador Judicial, 
r e f e r e n t e  a o  p e r í o d o  e n c e r r a d o  e m  
31/08/2011, o caixa da Massa Falida montava 
aproximadamente R$ 284 milhões, não havendo 
ainda, porém, previsão para um novo rateio. 
Segundo informações do Administrador Judicial, 
praticamente todo esse caixa está vinculado a 
reservas e/ou provisões. 
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 Imóveis alienados

A FAPA efetivou, em 2 de abril de 2003, venda à 
Incorporações e Participações de Valente Ltda. 
os seguintes imóveis: conjuntos nos 31, 32, 41, 42, 
51 e 52 do Edifício OMNI sito a Al. Dr.Carlos de 
Carvalho nº 603 em Curitiba-PR, conjuntos de 
escritórios nos 201, 202, 203, 204, 205 e 206 do 
Edifício Business Tower, sito a av. Sete de 
Setembro, nº 4.476, em Curitiba - PR. Da venda 
desses imóveis, ocorreram as Ações de Execução 
a cargo do escritório de advocacia Berto e Ghebur 
Advogados Associados.
Valor estimado (depende de sentença e de 
estabilização de índices a serem aplicados) que 
está sendo executado pela FAPA: R$ 2.425 – base 
31/12/2011, valor este que não inclui as notas 
promissórias vencidas entre 10/08/2009 a 
10/08/2011.
Risco: perda remota.
 
A FAPA é parte requerida em Ação de Revisão 
baseada em vícios redibitórios cumulada com 
Danos Materiais e Morais, interposta pela parte 
requerente Incorporações e Participações 
Valente Ltda. A ação possui elementos que 
dependem da realização de perícia, sendo que 
uma parte dos pedidos são líquidos e outra parte 
ilíquidos. Em uma posição conservadora (incluindo 
pedidos l íquidos ,  i l íquidos e eventual  
sucumbência), a Fapa está sendo demandada pelo 
valor de R$ 3.516 (estimativa referente à 
utilização do valor dado à ação – R$ 1.478, com 
eventual sucumbência – base 31/12/2011).

Último andamento: 15/12/2011: Após a 
apresentação do Laudo Pericial pelo perito 
(eng.Zappa), ambas as partes apresentaram 
quesitos suplementares. Nesta data de 
15/12/2011 o perito apresentou petição em 
juízo, provavelmente com as respostas aos 
quesitos suplementares. Ambas as partes estão 
aguardando a publicação para manifestação sobre 
a petição apresentada pelo Sr.Perito Judicial.
Risco: perda possível.

Imóvel Campus Universitário Unibrasil

Em 2008, nas notas explicativas do balanço, 
registrou-se que a FAPA esperava a liberação do 
CVCO pela Prefeitura Municipal de Curitiba, nos 
próximos meses, assim poderia fazer a averbação

Na situação atual, enquanto não existir base 
técnica e legal para reconhecer como direito da 
Entidade o valor de reavaliação do campus 
universitário, determina-se que seja adotado o 
menor dos dois valores indicados na cláusula 11 
do contrato celebrado com a Unibrasil, sob pena 
de aplicação de regime disciplinar. Tal revisão 
deverá ser feita antes da próxima avaliação 
atuarial, devendo ainda atentar a Entidade para 
o fato de que, para a apuração do valor 
correspondente ao número de CUBs do terreno e 
das benfeitorias nele realizados, deverá ser 
considerado todo e qualquer investimento feito a 
título de cumprimento de exigências mitigadoras 
determinadas pela Prefeitura Municipal de 
Curitiba.” 

Determinação da Secretaria de Previdência 
Complementar reforçada através do Ofício nº 
120/SPC/DEFIS2CGFD2ESRS, de 25.09.2009 em 
seu item 1, letra “i” com o seguinte texto:

“i”. Em relação ao investimento no Campus 
Un iver s i tár io  Un ibras i l ,  comprovar  a  
contabilização do valor de reavaliação e do 
devido ajuste do valor do imóvel ao menor dos 
dois valores indicados na clausula 11 do contrato 
estabelecido entre as partes, conforme 
determinado pela fiscalização (item 3.8 do 
Relatório de Fiscalização).”

Valor dos investimentos no Campus Universitário 
Unibrasil esta a seguir demonstrado:
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Bloco I), uma vez que está encerrou suas atividades 
e está com pendências junto a Prefeitura 
Municipal.

Diante de tanto esforço e de resultados que são 
anulados pela mudança de um fiscal, de um chefe 
de setor ou por uma nova legislação, fica difícil 
prever quando ocorrerá finalmente a obtenção 
dos documentos que permitirão a averbação do 
imóvel.

h.  Empréstimos e financiamentos

i. Auditoria de gestão dos investimentos
Em cumprimento à resolução CMN nº. 3.792, de 
24 de setembro de 2009, do Conselho Monetário 
Nacional, foi realizada para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2011, a revisão dos 
procedimentos adotados para aplicação de 
recursos e gestão dos investimentos da FAPA, 
pela empresa BEZ & Associados Auditores 
Independentes S/S, com a finalidade de avaliar a 
pertinência dos procedimentos técnicos 
operacionais e de controles utilizados na gestão 
dos recursos da entidade, tendo sido emitido 
relatório específico dessa revisão.

Para obtenção dos valores de mercado das cotas 
de fundos de investimento, foi adotado o  critério 
com base no valor da quota publicada pelo 
respectivo administrador do fundo.

4. Ativo permanente

4.1. Imobilizado

no registro de imóveis do imóvel localizado à rua 
Konrad Adenauer nº 396 Tarumã – Curitiba – PR, 
denominado CAMPUS UNIVERS ITÁRIO 
UNIBRASIL. A afirmativa baseava-se pelo fato de 
ter a Fundação recolhido ao Tesouro do Município 
a importância de R$ 535 como cumprimento de 
todas as exigência mitigadoras impostas pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba, e, que segundo a 
mesma impedia a emissão da certidão. Até 31 de 
dezembro de 2011 não foi emitida a certidão.

A emissão não ocorreu por falta de providências, 
pois durante o exercício de 2011 a Diretoria 
Executiva, Membros do Conselho Deliberativo, o 
Engenheiro e o Despachante contratados pela 
FAPA mantiveram dezenas de contatos com os 
diferentes órgãos envolvidos no processo de 
legalização do Campus, ocorrendo várias reuniões 
com o secretário de Urbanismo, com o secretário 
do Meio-Ambiente, fazendo com que o assunto 
CAMPUS UNIBRASIL, chegasse ao Conselho de 
Urbanismo.

Mesmo com todo esse acompanhamento, com o 
atendimento de novas exigências, e até mesmo de 
providências que já haviam sido cumpridas, mas 
que pela morosidade interna da prefeitura, 
certidões ou solicitações já atendidas acabam 
vencendo e se inicia novo processo.

Persiste, ainda, o fato de que para cumprimento 
final do contrato faltam serem construídas as 
passarelas cobertas entre os 05 (cinco) blocos de 
salas de aula para facilitar o acesso em períodos de 
chuva, e a construção da portaria do acesso do 
CAMPUS.

No decorrer do exercício de 2011, o Conselho 
Municipal de Urbanismo autorizou a emissão da 
CVCO, mediante o recolhimento de taxas 
adicionais. Entretanto após o recolhimento das 
referidas taxas a Secretaria de Urbanismo 
apresentou solicitação de atualização de 
certidões negativas e renovação de plantas e 
carimbos da Secretaria de Obras, da Secretaria do 
Meio Ambiente e pelo IPPUC.

Além do trâmite burocrático para atualização das 
plantas, a entidade enfrenta dificuldades na 
obtenção de certidão negativa da Construtora 
Morada Real (responsável pela construção do
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a. Provisões matemáticas

b. Equilíbrio técnico

A FAPA – cuja nova razão social é Fundação de 
Previdência do Instituto EMATER, optou, em 27 
de dezembro de 2011, pelo Regime Especial de 
Tributação (RET), conforme estabelecido pela 
Medida Provisória nº 2222 de 04/09/2001, a 
qual, posteriormente foi transformada e 
sancionada pela lei 10.431/02 de 24/04/2002. 
Contudo, quando de sua opção, a FAPA aderiu a 
esse regime de tributação com ressalvas, tendo 
em vista decisão judicial desobrigando o 
recolhimento e em função de existir processo na 
5ª Vara Federal de Curitiba – Paraná – Mandado de 
Segurança nº. 98.00.02875-7 (PR).

Essa ação transitou em julgado, com decisão 
favorável à FAPA.

7. Patrimônio Social

8. Imposto de Renda

7.1. Patrimônio de Cobertura do Plano

7.2. Fundos

Imunidade tributária

4.2. Inatingível

4.3. Diferido

5.1. Gestão Previdencial

5.2. Gestão Administrativa

5.3. Investimentos

5. Elegível Operacional

6. Exigível Contingencial
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base de cálculo determinada em lei, consi-
derando-se que o § 1º. do artigo 3º da Lei nº 
9.718/98 fora declarado, em controle difuso, 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaque-se que os valores referentes às 
contribuições em comento foram depositados 
pela FAPA até julho/2009 nas seguintes contas 
judiciais: PIS - 0650.635.00108211-1 e 
Cofins – 0650.635.00108210-3.

Em 15/03/2006, distribuição do Mandado de 
Segurança.

Em 17/03/2006, foi publicado despacho 
autorizando o depósito judicial das parcelas 
vincendas do PIS e da Cofins.

Em 18/08/2006, foi publicada a sentença 
denegando a segurança, sob a alegação de que as 
e n t i d a d e s  f e c h a d a s  d e  p r e v i d ê n c i a  
complementar se submetem a regramento 
próprio, estando sujeitas ao recolhimento do PIS e 
da Cofins conforme o disposto nos parágrafos 5º 
e 6º, do artigo 3º, da lei nº 9.718/98.

Em 26/06/2006, foram opostos embargos de 
declaração demonstrando que os parágrafos 5º e 
6º, do artigo 3º, da lei nº. 9.718/98 representam 
hipóteses de exclusões e deduções da base de 
cálculo do PIS e da Cofins, que se encontra 
definida no art. 3º e parágrafo 1º da referida lei. 
Foi reforçada a inconstitucionalidade do art. 3º, § 
1º, da lei nº 9.718/98, aplicável também à FAPA.

Em 07/08/2006, embargos de declarações 
rejeitados.

Em 22/08/2006, foi interposto recurso de 
apelação dirigido ao Tribunal Regional Federal da 
4ª Região.

Em 31/03/2009, o recurso de apelação 
interposto pela FAPA foi provido à unanimidade, 
atendendo integralmente à pretensão desta 
honrada entidade, no sentido de não recolher o 
PIS e a Cofins sobre as receitas decorrentes do 
desempenho das atividades típicas.

Histórico do processo:

Assim, em 06/02/2003, o juiz da 5ª Vara Federal 
de Curitiba-Paraná, determinou expedição de 
Alvará de Levantamento dos depósitos sob nº 
449/2003, liberando os valores recolhidos no 
processo sob nº. 98.0002875-7, no montante de 
R$ 4.611.

Em razão da decisão acima informada, a FAPA 
passou a recolher mensalmente o RET em juízo, no 
Mandado de Segurança impetrado pela Abrapp, 
em nome de todas as associadas, incluindo a FAPA, 
perante a 1ª Vara Federal de Curitiba, sob 
nº.2002.70.000932-4. Esses recolhimentos, 
atualizados até 31.12.2011, montam R$ 1.611 (R$ 
1.443 em 2010).

Com essa decisão, transitada e julgado perante a 
5ª Vara da Justiça Federal, poderá postular a 
devolução dos recolhimentos efetuados. Porém, 
como a Ação (Mandado de Segurança) sob o nº. 
2002.70.00.00932-4, estão pendentes de recurso 
junto ao Superior Tribunal de Justiça, depende do 
trânsito em julgado para formalizar o pedido de 
levantamento.

A razão da morosidade decorre do fato de que 
foram interpostas Medidas Cautelares Inominadas 
por algumas das substituídas e a decisão desses 
processos incidentes, está retardando o 
julgamento.

A lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004, em seu 
Art. 5º, dispensa a partir de 1 de janeiro de 2005, a 
retenção e o pagamento em separado do imposto 
de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos 
nas aplicações de recursos das provisões, reservas 
técnicas e fundos de planos de benefícios de 
entidades de Previdência Complementar.

A FAPA – cuja nova razão social é Fundação de 
Previdência do Instituto EMATER, impetrou em 
16 de março de 2006, mandado de segurança 
junto à Justiça Federal do Paraná objetivando o 
reconhecimento da não sujeição ao recolhimento 
do PIS e da Confins, sobre as receitas decorrentes 
da atividade típica prevista na Lei Complementar 
nº 109/2001, visto que não corresponde à venda 
de mercadorias e ou serviços – isso é, faturamento

9. Ação de Restituição de Pis e Cofins
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A Abrapp, representando as associadas, em junho 
de 1986, ajuizou ação conta o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDES) e o Fundo 
Nac io na l  de  Des envo lv imento  (FND) ,  
questionando a mudança de critério de correção 
de títulos adquiridos por força do Decreto-Lei nº. 
2288, de 23/07/1986 e resolução 1, de 
09/04/1987.

A diferença de correção monetária paga a menor 
foi no período de abril/1990 a fevereiro/1991, 
em virtude da substituição do índice de 
atualização do IPC para o BTN.

A ação foi favorável à Abrapp e em 29 de 
novembro de 2010, foi emitida a certidão de 
trânsito em julgado.

A FAPA, como associada da Abrapp faz parte 
dessa ação, e decidiu, com base no princípio da 
prudência, não registrar os valores provenientes 
da ação contra o FND, por entender que, apesar 
do trânsito em julgado, ainda não há uma 
estimativa confiável dos valores que serão 
recebidos e nem de quando ocorrerá. Tal decisão 
também levou em consideração o fato de que, 
processualmente, existe a possibilidade de Ação 
Rescisória, cujo prazo é de 02 (dois) anos a contar 
do trânsito em julgado (29 de dezembro de 2012), 
e  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a o  O f i c i o  
nº.4656/2011/CGMC/DIACE/PREVIC  de 14 
de outubro de 2011 que determina a FAPA não  
registrar o referido valor.

a. Contabilização dos resultados
A contabilização dos recursos coletados e 
utilizados dos planos de benefícios, administrados 
pela entidade, é efetuada em atendimento ao 
Princípio da Competência, de acordo com o 
previsto no estatuto e/ou regulamento, em 
conformidade com a Planificação Contábil 
Padrão.

10. Obrigações do fundo nacional de 
desenvolvimento - OFND

11. Resultado

Em 01/06/2009, a decisão transitou em julgado, 
alcançando êxito definitivo em vista da ausência 
de interposição de recurso pela União Federal.

Em 03/08/2009,  a  FAPA requereu o 
levantamento da totalidade dos valores 
depositados em juízo.

Em 06/10/2009, foi proferida decisão que, 
contrariando os termos do acórdão favorável à 
entidade, determinou que os depósitos judiciais 
fossem convertidos em rendas da União.

Em 09/10/2009, foi protocolado Pedido de 
Reconsideração pela FAPA.

Em 11/03/2010, foi proferida a decisão que 
acolheu o pedido de reconsideração da FAPA, 
autorizando o levantamento integral dos 
depósitos judiciais pela entidade, mas que 
condicionou a disponibilidade dos valores à 
preclusão da decisão.

Em 12/04/2010, a Fazenda Nacional apresentou 
Agravo de Instrumento, na tentativa de obstar o 
cumprimento da decisão que deferiu o 
levantamento dos valores depositados pela 
FAPA.

Em 12/05/2010, foi proferida a decisão que 
negou provimento ao Agravo de Instrumento 
interposto pela Fazenda Nacional.

Em 17/05/2011, foi protocolada petição pela 
FAPA requerendo o levantamento da totalidade 
dos valores depositados em juízo a título de PIS e 
Cofins.

Em 26/07/2011, foi publicado despacho 
sobrestando o processo em face da Ação 
Rescisória interposta pela União Federal.

Situação atual: Atualmente, aguarda-se o 
julgamento da Ação Rescisória para que seja 
analisada a petição protocolada pela FAPA, 
requerendo o levantamento da totalidade dos 
depósitos judiciais.
Possibilidade de perda: Êxito definitivo.
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d. Fluxos de investimentos
O resultado dos investimentos, a ser transferido 
para as gestões previdencial e administrativa, é 
formado pelas rendas e variações positivas, 
subtraídas das deduções e variações negativas, 
acrescidas ou deduzidas da cobertura e reversão 
de despesas administrativas, da constituição e 
reversão das contingências e dos fundos.

b. Gestão previdencial
O resultado superavitário ou deficitário dos 
planos de benefícios no exercício é formado pelas 
adições, subtraídas das deduções, acrescidas ou 
deduzidas da cobertura e da reversão de 
despesas administrativas ,  do fluxo de 
investimentos, da constituição e da reversão das 
provisões  matemát icas  e  dos  fundos ,  
contabilizados no grupo de contas de gestão 
previdencial.

c. Plano de gestão administrativa
O fundo administrativo do plano de gestão 
administrativa é formado pelas receitas, 
deduzidas das despesas, acrescidas ou deduzidas 
do fluxo de investimentos, da constituição e 
reversão das contingências, contabilizadas no 
grupo de contas gestão administrativa.

LAURO MORALES CREPALDI
Diretor Presidente

CPF 187.780.389-87

CLAUDIA REGINA JANESKO
Diretora de Seguridade e Administração

CPF 030.900.179-03
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Téc. Contábil CRC. 19.075/O - PR.

CPF 156.029.669-00
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Administradora de Fundos
Previdenciários Ltda.
 CRC PR-005124/O-3

CNPJ 03.566.843/0001-48
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POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS FAPA 
2012-2016
Aprovada pelo Conselho Deliberativo em 
13/12/2011

1. Finalidade da Política de Investimentos

A Política de Investimentos estabelece a forma 
de investimento e gerenciamento dos ativos da 
Fundação de Previdência do Instituto EMATER 
(FAPA), de acordo com os objetivos e as 
características. Também tem a finalidade de 
buscar, prioritariamente, a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, entre os ativos, e 
respectivo passivo atuarial e demais obrigações, 
com a prudência e a eficiência necessárias, 
levando em consideração o grau de maturidade, o 
montante dos Recursos Garantidores das reservas 
técnicas e o modelo de gestão de recursos do 
plano de benefícios.

A FAPA foi criada pela patrocinadora fundadora 
como uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC), instituída na forma da 
legislação em vigor, sem fins lucrativos, com a 
f i n a l i d a d e  d e  c o n c e d e r  b e n e f í c i o s  
previdenciários para os participantes e 
beneficiários.

Empresas Patrocinadoras:

· - Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - EMATER – Patrocinadora 
Fundadora;
 - Fundação de Previdência do Instituto 
EMATER - FAPA.

Conforme enquadramento na Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
o Plano Misto de Benefícios Previdenciários da 
FAPA, trata-se de um Plano de Contribuição 
Variável (CV), com contribuição definida (CD), na 
fase de acumulação e benefício definido (BD) ou

1.1. Resultado - Déficit técnico acumulado

1.2. Tipo de Plano

renda em percentual do saldo individual do 
Participante (CD), na fase de recebimento de 
benefício.

A gestão dos recursos da FAPA poderá ser 
realizada diretamente pela própria fundação ou 
por intermédio de carteiras administradas, por 
meio da contratação de gestores especializados 
na administração de recursos.

A FAPA adota como política, a utilização de 
carteira administrada e de Fundos de Investi-
mentos Exclusivos ou Fundos de Investimentos 
em Cotas de Fundos de Investimentos 
Exclusivos, que hoje estão sob responsabilidade 
de um gestor terceirizado.

Os recursos da FAPA serão aplicados seguindo 
alocação mínima e máxima estabelecidas na 
presente Política e na legislação cabível às 
E n t i d a d e s  F e c h a d a s  d e  P r e v i d ê n c i a  
Complementar.

A FAPA utiliza para o planejamento, a taxa 
mínima atuarial projetada de 6% ao ano, 
acrescida da variação anual do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), aferido e 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A alocação dos RGRT deverá ser distribuída na 
seguinte composição e limites:

2. Forma de Gestão de Recursos

3. Alocação Estratégica

4. Alocação dos Recursos

3.1. Diretrizes para a Alocação de 
Recursos

4.1. Rentabilidade Mínima Atuarial

4.2. Limites de Alocação de Recursos
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5. Metas de Rentabilidade por Segmento

6. Vedações

O cumprimento da meta atuarial em longo prazo é o principal objetivo da Política de Investimentos da 
FAPA. Em atendimento ao disposto no inciso V, do artigo 16, da resolução CMN nº 3.792, as metas de 
rentabilidade para cada segmento de aplicação, quando utilizados, deverão acompanhar a meta para a 
carteira consolidada, ou seja, superar INPC + 6,00 % aa.

O gestor terceirizado responsável pela administração de recursos da FAPA deve obedecer às vedações 
previstas na resolução CMN nº 3.792, nos termos do artigo 53. 
Além das vedações previstas na legislação vigente, a FAPA veda:
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Vedações

Aplicações em títulos públicos estaduais e municipais;

Aplicações/operações de qualquer espécie, com títulos de emissão de Instituições Financeiras e/ou Empresas ligadas
aos Administradores ou Gestores dos Fundos, exceto em Fundos de Investimentos.    

Aplicações em imóveis ou papeis, cujo enquadramento seja caracterizado como do segmento de imóveis, exceto o
previsto no plano de enquadramento de Investimentos Imobiliários.

Aplicações em ativos, cuja garantia ou objeto do investimento não esteja performado, com exceção feita aos Fundos
de Participações

O gestor terceirizado não poderá aplicar em ativos próprios o montante superior a 20% do valor do Patrimônio
Líquido da FAPA.  Para fins de apuração do limite estabelecido, são considerados os fundos de segundo nível dos
fundos exclusivos. Caso esse limite seja ultrapassado de forma passiva, o gestor contratado deverá no máximo em
90 dias proceder ao resgate de valor que seja suficiente para o enquadramento.

O gestor terceirizado em caso de extrapolar algum dos limites de risco, estabelecidos nessa política de 
investimentos, deve comunicar à FAPA sobre o ocorrido e tomar a medida mais adequada diante do 
cenário e das condições de mercado da ocasião.

Como a estrutura de investimentos do plano atribui a discricionariedade da administração dos recursos a 
terceiros contratados, o controle de parte dos riscos identificados, será feito pelos próprios gestores 
externos, por meio de modelos que devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos 
neste documento. Da mesma forma, caberá à FAPA o controle de alguns riscos conforme define a tabela a 
seguir:

a) Risco de mercado 
b) Risco de crédito 
c) Risco de liquidez 
d) Risco da exposição em derivativos 
e) Risco operacional 
f) Risco legal 
g) Risco sistêmico

6. Controle e Gerenciamento de Riscos
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Dezembro/2011
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PARECER ATUARIAL – DA - Demonstração Atuarial de 
encerramento do exercício de 2011

a.  Parecer para o grupo de custeio: 

Plano MISTO de Benefícios Previdenciários da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO 
INSTITUTO EMATER – FAPA

1. Quanto aos custos para o exercício seguinte em relação ao exercício anterior:

2. Quanto a variação das provisões matemáticas no exercício encerrado, em relação aos 
valores da avaliação anterior, atualizados:

Comparativamente ao ano anterior, o custo normal do plano passou de 13,51% para 13,36% do total da 
folha de Salários de Participação dos Participantes, calculado sobre a folha salarial futura. 

Comparativamente ao ano anterior, o custo normal do plano não teve variação significativa. 

Para o plano de custeio de 2012 há uma transferência da contribuição destinada a formação de saldos para 
cobertura de despesas administrativas, pois foi reduzida a fonte de custeio de resultado de investimentos 
e aumentada a fonte oriunda de novas contribuições para cobertura das despesas de administração, tendo 
em vista que devido a conjuntura econômica o resultado obtido da aplicação dos investimentos não atingiu 
a meta atuarial. 

Assim, o custo normal dos benefícios corresponde a 11,06% do total da folha de Salários de Participação 
dos Participantes, e a despesa de administração corresponde a 2,3% da mesma base. 
Do total da contribuição dos participantes ativos e da contribuição da patrocinadora, 78% é destinada a 
formação de saldos para benefícios programados, 5% para cobertura de benefícios de riscos e 17% para 
cobertura de despesas administrativas.
Os participantes ativos ainda contribuem com 0,12% de contribuição extraordinária referente a cobertura 
de insuficiências, além dos contribuintes de joia, quando for o caso.

Os assistidos contribuem com 1,27% do benefício para cobertura de despesas administrativas e para 
cobertura de insuficiências com 5,44% para os aposentados até 2007, além de 1,85% para os aposentados 
até junho/2008. 

Os assistidos do antigo Plano FAPA contribuem com 0,40%, em média da folha total, correspondente à 
contribuição estabelecida para aquele plano.

Conforme disposto na IN PREVIC nº 9 de 14/12/2010, as provisões matemáticas foram atualizadas de 
2010 para 2011 e correspondem a R$ 229.776.982,13, enquanto que em 2011 o valor da reserva 
matemática calculada corresponde a R$ 229.795.218,38, cuja variação foi de R$ 18.236,25. 

O valor da provisão matemática de 2010 foi atualizado por recorrência, considerando INPC acrescido de 
juros de 6,00% ao ano, índice de inflação e taxa de juros do plano, respectivamente. 

Não há variação significativa das reservas matemáticas de 2011 em relação a 2010. Consideramos que a 
variação está dentro da normalidade.

a.  Parecer para o grupo de custeio:
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3. Os principais riscos atuariais a que considera que o grupo de custeio está exposto, 
apresentando possíveis medidas para sua mitigação:
:
Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de contribuição variável com benefício definido 
vitalício após a aposentadoria, naturalmente o plano tem risco de sobrevivência pelo agravamento 
constante na expectativa de vida dos Participantes e de retorno de investimentos, pelo grau de 
incerteza quanto a taxas de juros de longo prazo, que devem ser monitorados e controlados a cada 
exercício.

Consideramos que a Entidade já tomou medidas para minimizar riscos em relação às hipóteses 
biométricas adotando tábua com escala de agravamento geracional.

No entanto, conforme definição do Conselho Deliberativo, para a avaliação do exercício 2011 será 
mantida a taxa de juros de 6%. Em 2012, o Conselho avaliará o tema com base nos resultados que serão 
esperados do estudo encomendado de ALM.

Para demais hipóteses a Entidade definiu adequadamente as hipóteses a serem aplicadas com as 
devidas justificativas dos estudos de testes de aderência.
Destacamos ainda o que o plano apresenta risco pelo fato da patrocinadora principal se tornar 
Autarquia e por consequência a massa de participantes ativos não se renovar.

O grupo de participantes ativos tende para extinção, pois 41% dos participantes ativos já estão 
iminentes ao recebimento do benefício.  

Assim, quanto ao grau de maturidade, o Plano já se encontra na fase de descapitalização, demonstrado 
pela razão entre as receitas totais de contribuições e despesas com benefícios, cuja relação aponta um 
indicador de 22%, se considerarmos todos os iminentes aposentados.

No longo prazo esta situação implica em risco, pois devido a redução da massa de participantes e sem 
novos entrados, haverá aumento da contribuição para cobertura das despesas administrativas.

No entanto, a Entidade já estudou alternativas para minimizar o risco decorrente desta situação, e 
diante das possibilidades, conforme informado, entende que a alternativa que se apresenta mais viável 
atualmente é a transferência da gestão do Plano Misto de Benefícios para outra entidade 
multipatrocinada.

4. Soluções para restabelecer a suficiência de cobertura dos grupos de custeio nos quais 
for constatada sua insuficiência: 

Para insuficiência de R$ 918.321,58 constatada no final do exercício de 2011, devido se tratar de 
insuficiência de origem conjuntural e de valor inferior a 10% da reserva matemática, de acordo com o 
disposto no artigo 28 da Resolução CGPC nº 26/2008, seu equacionamento se dará no exercício de 
2012.
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b.  Parecer para o plano de benefícios:  

1. Quanto a qualidade da base cadastral utilizada: 

Os dados cadastrais dos Participantes fornecidos pela Entidade, com base em dezembro/2011, foram 
comparados aos parâmetros mínimos e máximos aceitáveis nesta data, sendo após sua consistência, 
considerados suficientes e completos.

Eventuais incorreções do banco de dados quando da comparação dos dados a estes parâmetros, em 
virtude da margem de variação admitida, podem não ter sido identificados, no entanto, permanece sob 
a responsabilidade da Entidade a manutenção do cadastro fidedigno dos participantes e assistidos.

A análise do resultado da rentabilidade nominal obtida do resultado dos investimentos do Patrimônio, 
apurada pela Entidade, no exercício de 2011 apresenta uma TIR Nominal de 8,18% que deduzida a inflação 
no período, medida pelo INPC/IBGE de 6,08%, e excluindo-se o juro atuarial de 6% ao ano, resulta em uma 
rentabilidade real de –3,8%.

2. Quanto a variação do resultado superavitário ou deficitário no exercício encerrado, 
apontando causas mais prováveis: 

3. Quanto a natureza conjuntural ou estrutural do resultado superavitário ou deficitário 
acumulado: 

4. Quanto a soluções para o equacionamento de déficit técnico: 

5. Quanto a adequação dos métodos de financiamento aplicados no caso de regime financeiro 
de capitalização:

A causa da situação de superávit em 2010 para o resultado deficitário deve-se ao nível de rentabilidade 
dos investimentos que não atingiu a meta atuarial esperada para o período. 

A principal causa da variação do resultado do plano foi provocada pela situação conjuntural econômica do 
país, acompanhando a crise econômica global que no ano de 2011 atingiu os grandes investidores de longo 
prazo, e influenciou para redução no resultado.

A Entidade poderá equacionar o déficit aplicando novas contribuições extraordinárias para os 
participantes, assistidos e patrocinadora ou equacionar eventual insuficiência no exercício seguinte, de 
acordo com o que dispõe o artigo 28 da Resolução CGPC nº26/2008, devido a natureza do déficit ser 
conjuntural, ser inferior a 10% do exigível atuarial e o fluxo financeiro demonstrar ser suficiente para honrar 
com os compromissos no próximo exercício.

Consideramos adequado o método do Crédito Unitário Projetado aplicado para os benefícios de riscos da 
fase de acumulação.
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6. Outros fatos relevantes: 

Em atendimento à Resolução CGPC nº 18 de 28/03/2006, cabe destacar que foi realizado estudo 
preliminar do teste de aderência das hipóteses utilizadas pelo Plano, cujos resultados do estudo foram 
apresentados em relatório específico. 

Baseados nestes estudos o Conselho Deliberativo da Entidade aprovou a manutenção das hipóteses 
financeiro-atuariais da avaliação atuarial do ano anterior, sendo “RP-2000, Escala AA (male70% 
female30%) agravada até 2011” para tábua de sobrevivência de válidos, “RP-2000 Disabled (male70% 
female30%)” para sobrevivência de inválidos, “Watson Wyatt 1985 Disability Class 1 Unissex” para 
entrada em invalidez e 6% de taxa de juros. Assim, os resultados desta avaliação foram apurados 
considerando a manutenção destas hipóteses.

Utilizando a mesma metodologia dos anos anteriores, o estudo estatístico da hipótese de crescimento real 
de salários apontou um incremento médio anual de 2,24% ao ano. 

Para o fator de determinação dos benefícios concedidos e salários ao longo do tempo foi considerado 
0,9751.

De acordo com os custos apurados nesta avaliação, recomendamos a aplicação do Plano de Custeio 
proposto para o exercício de 2012, aplicando-se a atual tabela de contribuição por faixa salarial, 
distribuindo as contribuições da Patrocinadora e dos Participantes até a próxima avaliação, conforme 
segue:

Para a Contribuição das Patrocinadoras:
- 55% para o Saldo de Conta Individual dos Participantes;
- 34% para Cobertura dos Benefícios de Riscos;
- 11% para Cobertura das Despesas com Administração.

Para a Contribuição dos Participantes:
- 100% para o Saldo de Conta Individual dos Participantes.

Os participantes assistidos contribuirão com 1,26% aplicado no benefício para cobertura das despesas 
administrativas, além da contribuição extraordinária de 5,44% para os assistidos com DIB até 
31/dezembro/2007 e 1,85% para os com DIB até 30/junho/2008, para cobertura de insuficiências.  

Assim, com base em tais fatos e de acordo com este plano de custeio mantido, concluímos que o Plano 
MISTO da FAPA encontra-se com insuficiência de R$ 918.321,58 que deve ser equacionada no 
exercício seguinte.

O Plano de Custeio atual está ajustado às determinações legais vigentes, considerando as disposições da Lei 
nº108/2001.
             
Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das 
hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar 
variações substanciais nos resultados atuariais.
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PARECER DO AUDITOR

Responsabilidade de administração sobre as demonstrações contábeis

Responsabilidade dos auditores independentes 

Opinião

Aos Administradores, Conselheiros, Patrocinadoras e Participantes da Fundação de 
Previdência do Instituto Emater – FAPA

Curitiba – PR

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades 
autorizadas reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção referente, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 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 contábeis estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências 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, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação 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 circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 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 suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos, a posição patrimonial e financeira da Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA 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 autorizadas reguladas pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do 
ativo líquido, da mutação do ativo liquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.

51



Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os calores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório 
datado de 25 de fevereiro de 2011, sem modificação.

Maringá – PR, 09 de março de 2012.

BEZ &Associados Auditores Independentes S/S
CRP PR 5.010/0-2

_________________
Valdemir Bez

Contador
CRC PR 039.262/O-2 S SC

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência do Instituto Emater - FAPA, 
fundamentados nas análises dos balancetes mensais, nos demonstrativos contidos nos relatórios gerenciais, 
nas análises dos resultados dos investimentos, na correta aplicação das disposições legais verificadas 
durante o exercício, em reuniões realizadas durante o ano de 2011, na análise do Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Contábeis, pelas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2011, apoiando-se no Parecer Atuarial, emitido pela atuaria 
independente Rita Pasqual Anzolin da empresa Atu-Verita - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda., no 
Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa BEZ & Associados Auditores 
Independentes e no Parecer do Conselho Fiscal, aprovam o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis, sem restrições, conforme decisão em reunião realizada no dia 26 de março de 2012 e emitem 
este parcecer.

Curitiba, 26 de Março de 2012.

ROBERTO ANTONIO ZARDO 
Presidente do Conselho Deliberativo
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