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Calor, folhas, frio e flores. Essas são características que expressam 
cada uma das quatro estações do ano: o verão, o outono, o inverno e a 
primavera. Ciclos importantes que transformam vidas e desenvolvem 
o planeta. 

Os ciclos são necessários em tudo que há vida - quando um fecha, 
outro está prestes a iniciar. O mesmo também ocorre na economia 
mundial e nacional.

Após um longo período de inflação descontrolada, nosso país 
conheceu a realidade de conviver com níveis mais estáveis de inflação, 
após a implementação do Plano Real. Esse novo cenário permitiu uma 
importante reestruturação nas políticas econômicas, como a taxa 
básica de juros, que sofreu cortes expressivos ao longo de 2012.

Todo esse processo desencadeou um novo ciclo na vida das Entidades 
de Previdência, que terão que promover novos arranjos nos planos e 
estruturas, pois as rentabilidades serão afetadas por esse novo 
cenário. O processo de acumulação de recursos, anteriormente 
beneficiado pelos altos juros que remuneravam as aplicações 
financeiras, necessitará de mais esforço de poupança.

Assim como ás arvores no outono, também precisaremos nos desfazer 
das folhas secas, dos velhos conceitos e da velha forma de “fazer”. É 
preciso despir-se de tudo o que não foi útil e das antigas soluções, 
permitindo um novo florescer, um novo ciclo.

O período de mudanças, assim como o inverno, é um ciclo rígido e 
requer adaptação. Entretanto necessário para o processo de 
renovação.

Tendo como foco, sempre a sustentabilidade do plano, por meio dos 
Conselhos, Diretoria, Comitês e corpo funcional, a FAPA vem 
promovendo as mudanças necessárias para o processo de renovação.

Esperamos que esse relatório seja para todos os fapeanos um 
importante instrumento de informação e esclarecimento, além de um 
documento de prestação de contas do exercício passado.

Família Fapeana

RENOVAR É PARTE DO CICLO



MENSAGEM DA DIRETORIA

No decorrer dos últimos anos, a FAPA e o Plano Misto de Benefícios, 
vêm passando por um processo relevante de mudanças, com 
destaques para a terceirização da gestão dos investimentos, a 
alteração do regulamento do plano em 2011, alteração do estatuto 
em 2012 e mudança da meta atuarial.

O processo de terceirização da gestão, iniciado em 2010, teve como 
objetivo buscar mais profissionalização e segurança para os 
investimentos da carteira da FAPA. A efetivação da terceirização 
contou com a consultoria da Towers Perrin no processo de seleção de 
gestores. Em 2012, a FAPA extinguiu totalmente  sua carteira própria 
de ações.

Em 2011, o processo de alteração do regulamento do plano trouxe 
muitas inovações. Objetivando modernizar e flexibilizar o plano, o 
regulamento passou a prever duas formas de pagamento dos 
benefícios: renda vitalícia (única opção vigente até então) e a renda 
temporária, estabelecida por meio de aplicação de percentual sobre o 
saldo de conta. Além disso, o regulamento passou a prever a 
possibilidade de se efetuar antecipação do benefício, em que o 
participante pode sacar à vista até 20% do total do saldo de conta.

Atendendo ao planejamento estabelecido, em 2012 a FAPA realizou 
uma revisão nos documentos de governança, entre eles o Estatuto, 
que passou por processo de modernização que incluiu melhorias 
redacionais, divisão dos assuntos em capítulos para facilitar a leitura e 
ajustes para melhor aderência à legislação em vigor.

Mas, sem dúvidas, a mudança mais relevante foi a alteração na meta 
atuarial do plano. Sustentada pela análise histórica de rentabilidade 
da fundação e por estudo econômico-financeiro, a taxa de juros 
atuarial foi reduzida de 6% a.a para 4,5% a.a. Essa alteração gerou 
impactos e implicou em algumas renúncias, mas foi indispensável para 
o equilíbrio do plano. 

É com o olhar voltado à perenidade do plano que temos focado nossa 
gestão e buscamos promover as alterações necessárias para cumprir 
nossa missão. E é com esse mesmo olhar, contando com o apoio dos 
Conselhos, Comitês, Patrocinadora e prestadores de serviços, que 
encaramos o futuro e os desafios que com ele se apresentam.

Lauro Morales Crepaldi
Diretor Presidente

Cláudia Regina Janesko
Diretora de Seguridade e Administração



VERÃO

MUITO CALOR E DIAS LONGOS.

O VERÃO, PARA MUITA GENTE,

SIGNIFICA FÉRIAS E PRAIA.

AS ÁRVORES EXIBEM

O VERDE MAIS BONITO

E CARREGAM O COLORIDO

E O SABOR DAS FRUTAS.
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PERSPECTIVAS PARA 2013

Nasce um novo ano e com ele, muitos anseios e perspectivas. No cenário econômico já vemos muitas dúvidas e volatilidade, o que nos impede nesse 
momento, de traçar com clareza um contexto. A certeza é de que vamos acompanhar as mudanças e promover os ajustes e correção de rumos 
necessários, objetivando conseguir os melhores resultados possíveis.

A cada dia que passa, estamos mais certos de que a mudança na taxa de juros atuarial foi uma decisão necessária e que nos permitirá trabalhar a gestão 
dos nossos investimentos, com foco em longo prazo e ajustado ao cenário econômico atual.

Se por um lado, em relação ao cenário econômico, é difícil fazer projeções, por outro, ações iniciadas em 2012 nos permitem prever uma gestão mais 
robusta e transparente para 2013. Dentre essas ações, destacamos:

GESTÃO BASEADA EM RISCO

NOVA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

O novo modelo de supervisão, utilizado pela PREVIC – 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar, baseada em 
risco pede um novo modelo de gestão, também com base nos riscos.

Para uma melhor aderência, à legislação em vigor e aprimoramento da 
gestão realizada pela FAPA, estamos contratando a consultoria 
especializada da Risk Office, para mapear os riscos e os controles 
existentes. Com esse processo faremos uma profunda revisão da matriz 
de riscos atual e dos controles existentes e ainda, será possível avaliar 
novos controles a serem implementados.

O sistema da Risk Office substituirá o atual, desenvolvido pela Junqueira 
Consultores. E acreditamos que trabalho a ser desenvolvido com a 
consultoria será uma importante ferramenta no processo de 
manualização dos procedimentos da Fundação, dando continuidade à 
revisão e aprimoramento dos instrumentos de governança.

NOVO SITE E INFORMATIVOS

A melhoria no processo de comunicação tem sido uma necessidade 
sentida tanto pela equipe da FAPA quanto pelos participantes. Em 
função disso, com a saída da assistente de comunicação do quadro de 
colaboradores, a fundação reviu o processo de comunicação.

!

A empresa Eureka! Fábrica de Ideias foi contratada como assessoria 
externa de comunicação e será responsável pelo desenvolvimento do 
novo site e pela reformulação dos informativos impresso e eletrônico.



Outono

TEMPO DE COLHEITA. O OUTONO GANHA DIAS CURTOS E FRESCOS.

AS RUAS FICAM ENCOBERTAS DE FOLHAS E FLORES QUE REALÇAM

O CHÃO DOS CAMPOS E DOS JARDINS.

AS FRUTAS, JÁ MADURAS, CAEM DAS ÁRVORES E ESTÃO PRONTAS 

PARA SERVIR DE ALIMENTO. 
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A VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES TEM APRESENTADO 

PEQUENA OSCILAÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS

Considerando a autarquização da patrocinadora principal - o Instituto 
Emater - não temos novos entrados no plano, em que as 
movimentações recentes são decorrentes de solicitação de benefício 
de pagamento único, resgates e falecimento de participantes. Tendo 
em vista o número de participantes iminentes, é esperado para breve 
um grande deslocamento de participantes ativos para o grupo de 
assistidos. Atualmente, aproximadamente  40% do grupo de ativos está 
na condição de iminente, ou seja, possuem todos os requisitos exigidos 
para requerimento do benefício de renda mensal.

O FLUXO PREVIDENCIÁRIO VEM APRESENTANDO SALDO POSITIVO

Isso significa que a arrecadação financeira de contribuições é superior 
às obrigações com pagamentos de benefícios. Com esse cenário, a FAPA 
mantem-se no período de capitalização do patrimônio, ou seja, o 
patrimônio ainda está em fase de crescimento. Entretanto, quando do 
deslocamento de parte do grupo de ativos para o grupo de assistidos 
(movimentação dos iminentes) haverá uma inversão do processo. O 
plano entrará na fase de descapitalização do patrimônio, uma vez que 
haverá redução das receitas previdenciárias e aumento das despesas 
com benefícios.

FAPA EM NÚMEROS

* Não estão considerados os recursos oriundos de contrato de amortização de dívida com a patrocinadora

RENTABILIDADE DA FAPA X INDICADORES FINANCEIROS
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA FAPA

4,15%

13,85%

10,04%

71,96%

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMÓVEIS EMPRÉSTIMOS

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL

2009 2010 2011 2012

300.000.000,00

250.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

0,00

189.141.000,00 212.789.000,00 231.048.000,00 277.963.000,00

R$ R$ R$ R$



Inverno

O INVERNO É A ESTAÇÃO MAIS FRIA DO ANO.

OS DIAS SÃO CURTOS E POR ISSO ESCURECE MAIS CEDO.

EM ALGUNS LUGARES NO SUL DO BRASIL,

É POSSÍVEL DESFRUTAR DA BELEZA DA NEVE.

TAMBÉM É MOMENTO EM QUE AS FAMÍLIAS PASSAM

MAIS TEMPO DENTRO DE CASA PARA SE AQUECEREM.



FATOS RELEVANTES EM 2012

1. FISCALIZAÇÃO PREVIC

2. ESTUDO DE ALM

No período de 16 a 20 de abril de 2012, a FAPA passou pela fase de 
campo da ação fiscal, realizada pelo Escritório Regional do Rio Grande 
do Sul, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
ERRS/PREVIC.

A ação fiscal, do tipo Modular, teve o objetivo de avaliar a adequação da 
entidade aos princípios e regras em relação às práticas de governança, 
gestão e controles internos, tratados na Resolução CGPC 13/2004.

Como resultado inicial do processo, em 26 de junho de 2012, a FAPA 
recebeu o Relatório de Fiscalização nº 003/2012/ERRS/PREVIC, que 
entre os apontamentos realizados com base na análise dos documentos 
apresentados, determinou: a) proceder a elaboração de estudo para 
estabelecer a adequada taxa de juros atuariais sustentável em médio e 
longo prazos; b) utilizar tábua de mortalidade de inválidos mais 
adequada para a massa de participantes do Plano Misto de Benefícios 
Previdenciários; c) promover a avaliação dos gestores externos dos 
recursos garantidores do Plano Misto de Benefícios Previdenciários.

Em atendimento às determinações e ao cronograma apresentados no 
Relatório de Fiscalização, a FAPA encaminhou Ofício FAPA 028/2012, de 
24 de agosto de 2012 e Ofício FAPA 002/2013, de 11 de janeiro de 2013.

Para atender a determinação da PREVIC quanto à realização de estudo 
para o estabelecimento de taxa de juros sustentável em médio e longo 
prazos, a fundação contratou um estudo de ALM da Luz Engenharia 
Financeira.

O estudo de ALM é um estudo técnico econômico-financeiro, que por 
intermédio do casamento do fluxo do passivo atuarial com os ativos 
financeiros, procura a melhor alocação dos investimentos.

No caso específico do estudo desenvolvido para a FAPA, o modelo 
matemático não encontrou solução viável com a manutenção da taxa 
de juros atuariais de 6% a.a, e apontou como sustentável uma taxa de 
juros de 4,5% a.a.

Com base no resultado do estudo e observando a determinação da 
PREVIC, o Conselho Deliberativo da FAPA alterou a taxa de juros atuarial 
do plano para 4,5% a.a. Dessa forma, a partir de janeiro de 2013 a meta 
atuarial do Plano Misto de Benefícios Previdenciários passou a ser INPC 
+ 4,5% a.a.

3. ESTUDO DE TESTE DE ADERÊNCIA

          

4. AVALIAÇÃO GESTOR TERCEIRIZADO

Anualmente, a entidade avalia as hipóteses atuariais por meio de 
estudo de Teste de Aderência, realizado pela assessoria atuarial.

Em 2012, o estudo realizado pela Atu-Verita Assessoria Atuarial, 
apontou a necessidade de ajuste da tábua de mortalidade de inválidos, 
apresentando maior aderência à realidade da FAPA, a tábua “RP-2000 
Disabled Female”. 

Assim, atendendo a segunda determinação da PREVIC, o Conselho 
Deliberativo da FAPA aprovou a alteração da tábua de mortalidade de 
inválidos, com base no resultado do Teste de Aderência.

As hipóteses aprovadas pelo Conselho Deliberativo e adotadas na 
Avaliação Atuarial de 2012 foram:

Para atendimento ao previsto na Política de Investimentos do Plano 
Misto de Benefícios e à terceira determinação efetuada pela 
fiscalização, a FAPA contratou os serviços da Towers Watson para 
avaliação da Fator Administradora de Recursos (FAR), responsável pela 
gestão da carteira de investimentos da fundação (exceto imóveis e 
empréstimos a participantes).

Objetivando avaliar a capacidade da Fator como gestora de fundos 
próprios e como gestora de fundo de fundos, foram considerados no 
processo de avaliação critérios quantitativos e qualitativos.

Conforme metodologia adotada pela Towers, a análise Qualitativa 
considerou os seguintes critérios: Atendimento, Estrutura, Gestão, 
Crédito, Risco & Compliance, Serviços e Fundo de Fundos. Para cada 
critério foram atribuídos pesos e uma nota de 1 a 5. 

a) Biométricas / Demográficas

10 (  )RELATÓRIO ANUAL 2012

i.

ii.

iii. 
iv. 

b) Econômicas / Financeiras
i.   
ii.  
iii. 

 

 

Tábua de mortalidade para participantes válidos: RP-2000, 
Escala AA (male 70% female 30% agravada até 2012);

Tábua de entrada em invalidez: Watson Wyatt 1985 Disability 
Class I Unissex;

Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 Disabled Female;
Hipótese de composição familiar: obtida por idade, a partir da 

experiência real do grupo de participantes do Plano Misto de 
Benefícios da FAPA.

Taxa real anual de juros: 4,50% ao ano; 
Projeção de crescimento real anual de salário: 1,78% ao ano;
Fator de determinação do valor real dos salários e benefícios ao 

longo do tempo: 0,9751.
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NA PRIMAVERA, OS DIAS VOLTAM A SER

MAIS LONGOS E QUENTES.

OS ANIMAIS SE REPRODUZEM E CONSTROEM NINHOS.

INSETOS RODEIAM AS FLORES EM BUSCA DE NÉCTAR.

CADA ESTAÇÃO, UMA TRANSFORMAÇÃO.

Primavera



BALANÇO PATRIMONIAL  |  CONSOLIDADO
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R$ mil

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
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R$ mil
BALANÇO PATRIMONIAL  |  PLANO DE BENEFÍCIOS

BALANÇO PATRIMONIAL  |  PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

14
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL  |  CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  |  CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA - é uma entidade 
fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, 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, 
pagina 23.570, tendo sido alterado em 2012 e alterações aprovadas 
pela Portaria MPS/PREVIC/DITEC nº. 614, de 24 de outubro de 2012 – 
DOU de 25/10/2012.

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

            Renda mensal vitalícia normal;
             Renda mensal vitalícia antecipada;
             Renda mensal vitalícia diferida;
             Renda mensal de invalidez;
            Renda mensal temporária por doença;
             Renda mensal de pensão por morte;
             Pecúlio por morte;
             Auxilio funeral;
             Renda mensal temporária por reclusão; 
              Abono anual.

As rendas estabelecidas nos itens “a”, “b” e “c” podem, por opção do 
participante, ser pagas através de percentual sobre o Saldo de Conta 
Individual, caracterizando-se, nesse caso, como renda temporária.

Essa opção foi inserida no regulamento, mediante alteração aprovada 
pela 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 realizada por intermédio de 
gestores contratados, conforme definido pela política de 
investimentos.

a. 
b.
c.
d.

f. 
g.
h.
i. 
j.

e. 

1. A FAPA É COMPOSTA PELAS SEGUINTES CATEGORIAS DE MEMBROS:

11. AS PATROCINADORAS DA ENTIDADE SÃO AS SEGUINTES:

111. CUSTEIO DO PLANO

1V. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

            Patrocinadoras;
             Participantes;
              Beneficiários.

A FAPA apresentava, em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a seguinte 
quantidade de participantes:

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

            Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER 
             Fundação de Previdência do Instituto Emater - FAPA

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

          
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:

            Contribuições dos patrocinadores;
             Contribuições dos participantes autopatrocinados, vinculados 
e assistidos;
              Resultado dos investimentos;
              Fundo administrativo.

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

a. 
b.
c.

a. 
b.

1. Custeio administrativo

a. 
b.

c.
d.
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Em 2012, para cobertura das despesas administrativas, o custeio 
administrativo foi de 13,76% até fevereiro/2012 e 17,00% a partir de 
março/2012 do total das contribuições normais efetuadas pelas 
patrocinadoras e pelos participantes autopatrocinados e vinculados, e 
uma taxa de administração de 1,26% descontada dos benefícios pagos 
aos participantes assistidos. Foi definido ainda um valor anual de R$ 
573 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 ao controle dos 
investimentos são contabilizadas 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.

A forma de rateio das despesas administrativas foi definida, de acordo 
com a natureza de cada despesa previdencial ou investimentos, e 
rateadas de acordo com as premissas constantes no orçamento anual 
da entidade. 

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 2012, foi de R$ 1.834, que representa um 
percentual de 0,68% em relação ao patrimônio de cobertura do plano.

Em 2012 o valor das despesas administrativas efetivamente gastas, 
representou um valor de R$ 1.388, resultando em um percentual de 
0,51% 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, através 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, 

2. Recursos do plano de gestão administrativa

bem como 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) – consolidada;
- Demonstração do Plano 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;
- Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (Doap) - por plano de 
benefício previdencial.

A FAPA apresentava, em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a seguinte 
quantidade de participantes:

As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com 
os princípios de consolidação, emanados da legislação societária 
brasileira e em atendimento à 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 em longo prazo e incluem a totalidade dos 
ativos e passivos do plano de benefícios e do Plano de Gestão 
Administrativa (PGA) mantidos pela entidade.

Em atendimento à Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011 e 
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:

As contribuições são registradas em conformidade com o regime de 
competência,  exceto as contribuições de participantes 
autopatrocinados que são registradas pelo regime de caixa.

1. CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTRIBUIÇÕES

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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11. GESTÃO DOS PLANOS

111. APURAÇÃO DE RESULTADOS

1V. ATIVO REALIZÁVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL

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 plano de 
benefícios de natureza previdenciária.

Gestão administrativa: destinado ao gerenciamento 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  Conselho Gestor de 
Previdência Complementar (CGPC).

V. ATIVO REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA

V1. ATIVO REALIZÁVEL - INVESTIMENTOS

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

Registra valores a receber relativos a 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:

          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;

      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 imobiliários

i. 

ii. 

1. Títulos e valores imobiliários (renda fixa e renda variável)
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      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 contabilizada em 31 de 
maio de 2012, suportada por laudos técnicos e comparada 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.

A FAPA efetuou, de acordo com Instrução MPS/SPC nº 34 de 
24.09.2009, Anexo A, Procedimentos operacionais itens 9 a 11 provisão 
para direitos creditórios de liquidação duvidosa relativa às parcelas 
vencidas (notas promissórias de nº 44 vencimento janeiro/2007 a 
nº.100 vencimento agosto/2011), no valor total de R$ 2.450 referentes 
aos imóveis conjuntos n. 31, 32, 41, 42, 51 e 52 do Edifício OMNI sito a 
Al. Dr. Carlos de Carvalho nº.603 em Curitiba-Pr e conjuntos de 
escritórios n. 201, 202, 203, 204 205 e 206 do Edifício Business Tower 
sito a av. Sete de Setembro nº 4.476, em Curitiba-PR, vendidos em 02 de 
abril de 2003 à Incorporações e Participações Valente Ltda. 

          
As operações com participantes são representadas por empréstimos 
simples e financiamentos imobiliários concedidos a participantes 
ativos, assistidos, autopatrocinados e vinculados. 

Desde 2008 a entidade não libera novos financiamentos imobiliários, 
sendo que em 2012 encerraram-se todos os contratos dessa 
modalidade.

O 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 no período de janeiro a junho/2012 e de 1,30% de julho a 
dezembro/2012, descontadas as parcelas já recebidas. Em 2012, foi 
deduzida da receita a taxa de risco, cuja destinação é para formação do 
fundo da carteira de empréstimos.

          
A entidade constituiu, em exercícios anteriores a 2012, 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.

iii. 

2. Investimentos imobiliários

3. Empréstimos e financiamentos imobiliários

4. Provisões para direitos creditórios de liquidação duvidosa

V11. ATIVO PERMANENTE

V111. EXIGÍVEL OPERACIONAL

1X. 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 (achei confurso, parece que falta conexão). 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 prevista para o exercício de 2013.

          
Registra repasses referentes a contribuições e outras exigibilidades.

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

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

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.

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.

a.  Gestão previdncial

b.  Gestão administrativa

c.  Investimentos

1.  Regime Financeiro
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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:

          
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 
das contribuições para custeio dos benefícios do plano. 

          
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. 

          
As provisões matemáticas a constituir são decorrentes de serviços 
passados ou déficits. No caso de déficits, as provisões são constituídas 
através de contribuições extraordinárias cobradas dos participantes 
ativos e assistidos. Já o serviço passado é constituído através de 
cobrança de joia.

          
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:

          
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:

          
            Tábua  de  mortalidade  para  participantes  válidos:  RP - 2000,

             Tábua de entrada em invalidez: Watson  Wyatt  1985  Disability

            Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 Disabled Female; 
             Hipótese de composição familiar:  obtida por idade, a partir da
          

          
            Taxa real anual de juros: 4,50% ao ano; 
             Projeção de crescimento real anual de salário: 1,78% ao ano;
            Fator de determinação do valor real  dos  salários  e  benefícios

2.  Provisões matemáticas

3.  Provisões matemáticas

4.  Hipóteses atuariais

a. 

b.

c. 
d.

a. 
b.
c. 

2.1.  Benefícios concedidos

2.2.  Benefícios a conceder

2.3.  Provisões matemáticas a constituir

4.1.  Biométricas/Demográficas

4.2.  Biométricas/Demográficas

          
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 amortizado 
parte em 01 ano, parte em 05 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.

Os valores amortizados durante os exercícios de 2010 a 2012 foram os 
seguintes:

            Amortização em 1 ano     R$ 357 (quitação total das parcelas);
             Amortização em 5 anos   R$  153 (36 parcelas quitadas);
            Amortização em 20 anos R$ 1.427 (36 parcelas quitadas). 

          

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

          

          
                        
Constituído com recursos de direito de resgate dos ex-participantes 
desligados do plano e ainda não resgatados.

Utilizado quando houver desligamento de ex-participante da 
patrocinadora. 
Atualizado pela variação do INPC/IBGE ou da cota, prevalecendo o que 
for maior.

            
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.

Em dezembro de 2012, de acordo com a avaliação atuarial anual, foi 
utilizado o valor de R$ 441, com base no saldo do fundo de 
agosto/2012, como parte do rateio para amortização de insuficiências 
da entidade.
Atualizado pelo valor da cota.

5.  Situação do déficit

a. 
b.
c. 

1.  Equilíbrio técnico

2.  Fundos

X. RESERVAS E FUNDOS

1.a.  Resultado - Déficit técnico acumulado

2.a.  Fundos previdenciais
2.a.a.  Fundo de reserva poupança desligados:

2.a.b. Fundo de oscilação de riscos reserva patrocinadora: 

 Escala AA (male 70%, female 30% - agravada até 2012); 

 Class I Unissex

experiência real do grupo de participantes do Plano Misto de
Benefícios da FAPA.

 ao longo do tempo: 0,9751.
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Constituído por contribuições repassadas pelas patrocinadoras, pelos 
participantes e por recursos oriundos do fluxo financeiro para 
cobertura das despesas administrativas, sendo que a sobra ou a 
insuficiência desses recursos, em relação às despesas administrativas 
efetivamente gastas, foram acrescidas ou deduzidas do saldo do 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 mensalmente pela cota do 
fundo de investimentos onde está aplicado.

          
                        
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 da condição de participantes 
ativos, assistidos, vinculados e ou autopatrocinados.

Em dezembro de 2012, de acordo com a avaliação atuarial anual, foi 
utilizado o valor de R$ 324, com base no saldo do fundo de agosto/2012 
como parte do rateio para amortização de insuficiências da entidade.
            
Atualizado pela rentabilidade mensal auferida pela entidade.

2.b.  Fundos administrativos
2.b.a.  Fundo para custeio administrativo

2.c.  Fundos de investimentos
2.c.a.  Fundo carteira de empréstimos

4.1. GESTÃO PREVIDENCIAL

4.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA

 

          
As aplicações da carteira de renda fixa – créditos privados e depósitos 
estão registrados 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.

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

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

          
A FAPA mantém, em 31 de dezembro de 2012, provisões para perdas 
registradas em exercícios anteriores, relativas a debêntures da 
Condominiun Village no valor de R$ 1.419 (R$ 1.419 em 31 de dezembro 
de 2011), Eco Hills S.A. de R$ 1.558 (R$ 1.558 em 31 de dezembro de 
2011) e quotas do fundo exclusivo administrado pelo Banco Santos S.A., 
denominado FIF Exclusivo ASM Graphus no valor de R$ 2.680,00 (em 31 
de dezembro de 2011).

4.3. INVESTIMENTOS

a.  Créditos privados e depósitos

b.  Fundos de investimentos

c.  Custódia dos títulos

d.  Provisões para perdas - Carteira de investimentos

4. REALIZÁVEL
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A FAPA possuía, quando da 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., os ativos do fundo eram 
constituídos de diversos papéis, entre esses possuía certificados de 
depósitos bancários de emissão do próprio Banco Santos S.A. – CDBs. 
Quando do 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 20/03/2010 foi publicada 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.

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 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 outubro de 2010 foi protocolizado pelo Administrador Judicial 
petição para realização do 2º rateio dos credores quirografários. Em 
dezembro de 2010, o Juízo Falimentar aprovou o crédito de rateio 
proposto pelo Administrador Judicial. O segundo rateio foi realizado, 
em sua maioria, nos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011.

Em dezembro de 2012 foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais, o terceiro rateio dos credores quirografários. O 
terceiro rateio foi realizado em janeiro de 2013.

A entidade recebeu R$ 399 em agosto de 2010, R$ 719 em dezembro de 
2010 e R$ 258 em janeiro de 2013. 

e.  Investimentos no Banco Santos S.A.

Proposta de Rateio - rateios parciais

          

          
A FAPA procedeu em 31 de maio de 2012 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 Ebrape Empresa 
Brasileira de Avaliações de Patrimônio e Engenharia Ltda, nº. 10.864 de 
março/2012. Os critérios de avaliação adotados foram os seguintes: 

   Método comparativo direto dos dados de mercado conforme normas 
da ABNT (NB 14653-2 – Avaliação de Imóveis Urbanos) GRAU II.
   Método de Ross – Heidecke para o cálculo do valor da depreciação da 
benfeitoria.

O resultado desta avaliação registrada em 31 de maio de 2012 esta a 
seguir demonstrado:

O resultado da avaliação, de acordo com o laudo, foi de R$ 9.668 que, 
ajustado ao valor do CUB (Custo Unitário Básico) do mês da avaliação, 
resultou em um valor líquido de R$ 50, que foi incorporado ao saldo do 
imóvel e a crédito de receitas de investimentos.

O imóvel reavaliado passou, a partir de junho de 2012, a ser depreciado 
à taxa de 2,50% ao ano, ou seja, em 40 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. 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.” 

f.  Investimentos imobiliários

Reavaliação dos investimentos imobiliários
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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 Universitário Unibrasil, 
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)”.

Os valores dos investimentos, no Campus Universitário Unibrasil, estão 
demonstrados a seguir: 

          
A FAPA efetivou em 02 de abril de 2003, alienação dos 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. 

Em decorrência da inadimplência de parte das notas promissórias 
decorrentes da venda desses imóveis, ocorreram as Ações de Execução 
a cargo do escritório de advocacia Berto e Ghebur Advogados 
Associados.

Valor estimado das ações (todos os valores tratam-se de mera 
estimativa, eis que ainda dependem de sentença nos embargos 
apresentados e de estabilização de índices a serem aplicados) que estão 
sendo executadas pela FAPA referentes às notas promissórias de 
44/100 a 75/100: R$ 2.809 – base 31/12/2012 (R$ 2.425 em 2011).

A FAPA é parte requerida em Ação de Revisão contratual cumulada com 
Danos Materiais e Morais, baseada em alegados vícios redibitórios 
existentes em imóveis alienados por esta. Tal ação foi movida pela 
adquirente dos imóveis, Incorporações e Participações Valente Ltda. A 
ação veicula variados pedidos, sendo alguns deles líquidos (com valor 
atribuído pelo autor) e outros ilíquidos (sem valor atribuído pelo autor). 
Tendo em vista a evolução do processo, pode-se estimar como valor da 
causa o montante de R$ 5.962 (R$ 3.516 em 2011).

Imóveis Alienados

A atualização dos valores foi feita tomando-se por base os valores 
pleiteados pelo autor na petição inicial (estimando-se os ilíquidos) 
corrigindo-os pelo índice utilizado pelo TJPR (média INPC/IGP-DI) + 
juros moratórios de 1% ao mês.

Último andamento: 22/10/2012: Autos estão com Juiz para prolação de 
sentença.

Risco: perda possível (a qualificação como “possível” se refere a 
eventual compensação com valores que a executada venha a ter direito 
reconhecido na Ação Revisional 1058/2007).

No decorrer do exercício de 2011, o Conselho Municipal de Urbanismo 
autorizou a emissão de Alvará, mediante o recolhimento de taxa 
adicional. 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.

Quando da entrada dos processos nas secretarias anteriormente 
citadas, outras exigências foram apresentadas como elaboração de 
novo RAP, o que tem demandado contratação de novos serviços.

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 Bloco I), uma vez que esta 
encerrou as atividades e está com pendências junto a Prefeitura 
Municipal.

Em função do trâmite burocrático enfrentado, não é possível precisar 
quando obteremos Alvará definitivo para solicitação do CVCO.

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 2012, 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.

          

          

          

Imóvel Campus Universitário Unibrasil

g.  Empréstimos e financiamentos

i.  Auditoria de gestão dos investimentos
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5. ATIVO PERMANENTE

6. EXIGÍVEL OPERACIONAL

5.1. IMOBILIZADO

5.2. INATINGÍVEL

5.3. DIFERIDO

6.1. GESTÃO PREVIDENCIAL

6.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA

7. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

9. IMPOSTO DE RENDA

7.1. IMOBILIZADO

8.1. PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

8.2. FUNDOS

          

          

A FAPA optou, em 27.12.2001, 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).

a.  Provisões Matemáticas

b.  Equilíbrio Técnico

6.3. INVESTIMENTOS



RELATÓRIO ANUAL 2012 (  )27

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

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 informada, a FAPA passou a recolher mensalmente 
o RET em juízo, no Mandado de Segurança impetrado pela Abrapp, em 
nome de todas as suas associadas, incluindo a FAPA, perante a 1ª Vara 
Federal de Curitiba, sob nº.2002.70.000932-4. Esses recolhimentos 
estavam registrados pela entidade em 31.12.2011 pelo montante de R$ 
1.611.

Em 23/03/2012, a Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena da 1ª 
Vara Federal de Curitiba, da Seção Judiciária do Paraná, da 4ª Região, na 
forma de lei, ante ao trânsito em julgado da ação e não havendo mais 
recurso pendente, determinou a expedição Alvará de Levantamento, 
liberando o valor total da conta nº 0650.635.00104998-0, do processo 
nº 2002.70.00.000932-4 (Mandado de Segurança Coletivo), movido 
por Abrapp contra Delegado da Receita Federal, o montante de R$ 
1.292. Com essa decisão e efetivado o levantamento o processo foi 
arquivado, não havendo mais nenhuma pendência.

A FAPA 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 Cofins, 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 – base de cálculo determinada em lei, 
considerando-se que o § 1º. do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 fora 
declarado, em controle difuso, inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal.

Destaca-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 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: 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

10. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PIS E COFINS

Últimos andamentos

11. OBRIGAÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO (OFND)

12. RESULTADO

A Abrapp, representando as associadas, em junho de 1986 ajuizou Ação 
conta o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento (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 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 em consideração ao Oficio nº. 
4656/2011/CGMC/DIACE/PREVIC, de 14 de outubro de 2011, que 
determina a FAPA não registrar o referido valor. 

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.

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 
matemáticas e dos fundos, contabilizados no grupo de contas de gestão 
previdencial.

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.

1. CONTABILIZAÇÃO DOS RESULTADOS

2. GESTÃO PREVIDENCIAL

3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
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4. 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.

A insuficiência apontada na avaliação atuarial está sendo equacionada com contribuições extraordinárias de participantes e assistidos e, com contrato 
de dívida com a patrocinadora, no total de R$ 4.112.

Considerando-se, entretanto, que em função da autarquização da Patrocinadora há todo um trâmite burocrático até a efetiva assinatura, não 
concluído dentro do exercício, esse valor não foi reconhecido contabilmente no balanço de 2012. 

Com a assinatura do contrato, o resultado deficitário será revertido para resultado superavitário.

13. FATOS RELEVANTES

LAURO MORALES CREPALDI
Diretor Presidente

CPF 187.780.389-87

CLAUDIA REGINA JANESKO
Diretora de Seguridade e Administração

CPF 030.900.179-03

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE
Téc. Contábil CRC. 19.075/O - PR.

CPF 156.029.669-00
ACTUARIAL – Administradora de Fundos Previdenciários Ltda.

 CRC PR-005124/O-3
CNPJ 03.566.843/0001-48
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14. PARECER ATUARIAL 2012

PARECER PARA O GRUPO DE CUSTEIO

          

O custo normal do plano passou de 11,06% para 12,28% do total da 
folha de Salários de Participação dos Participantes, quando comparado 
ao ano anterior e calculado sobre a folha salarial futura. Esse aumento 
se deve tanto a alteração da tábua de mortalidade de inválidos quanto à 
redução da taxa de juros.

         

A Reserva Matemática de 2011 no valor de no valor de R$ 
229.795.218,38, atualizada com a meta atuarial (variação do INPC de 
6,2% e 6% de juros), equivalente a R$ 258.679.677,34. Quando 
comparada com R$ 278.539.106,46, resulta numa variação de R$ 
19.859.429,12 ou 8% de acréscimo.

As provisões matemáticas de 2011 foram atualizadas para 2012 
conforme exigência do item 1 do ANEXO VI  da IN PREVIC nº 9 de 
14/12/2010.

As principais causas do aumento da Reserva Matemática decorrem da 
mudança das hipóteses da tábua de mortalidade de inválidos e da 
redução da taxa de juros de 6% para 4,5%, bem como do alto ganho 
financeiro no exercício que incorporou no saldo de conta dos 
participantes ativos.

          

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, tanto pelo 
agravamento na expectativa de vida dos participantes, quanto pelo 
retorno dos investimentos, causados 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 os 
riscos em relação às hipóteses biométricas adotando tábua com escala 
de agravamento geracional e em relação à hipótese de taxa de juros 
reduzindo de 6% para 4,5% ao ano.

Para as demais hipóteses consideramos que a Entidade definiu 
adequadamente as hipóteses a serem aplicadas com as devidas 
justificativas dos estudos de testes de aderência.

Destacamos ainda que o plano apresenta risco pelo fato da 
patrocinadora principal tornar-se Autarquia e, por consequência, a 
massa de participantes ativos não se renovar.

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: 

3.  Os principais riscos atuariais a que considera que o grupo de 
custeio está exposto, apresentando possíveis medidas para sua 
mitigação:

O grupo de participantes ativos tende para extinção, pois 45% 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 que todos os iminentes se já 
estivessem aposentados.

No longo prazo essa 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.

          

A insuficiência apontada na avaliação está sendo equacionada com 
contribuições extraordinárias de participantes e assistidos, além de 
contrato de dívida com a patrocinadora no total de R$ 4.112.569,52.

Considerando-se, entretanto, que em função da autarquização da 
Patrocinadora há todo um tramite burocrático até sua efetiva 
assinatura, não concluído dentro do exercício, este valor não foi 
reconhecido contabilmente no balanço de 2012.

Destaque-se que foi registrada insuficiência contábil correspondente a 
R$ 2.990.105,37 em 31/12/2012, porém a partir do registro contábil da 
divida da patrocinadora, no valor de R$ 4.112.569,52, com assinatura 
do contrato de dívidas, a situação de insuficiência passará para um 
resultado de suficiência.

          
Os dados cadastrais dos Participantes fornecidos pela Entidade, com 
base em agosto/2012, 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 causa do resultado deficitário deve-se a alteração da tábua de 
mortalidade de inválidos e a redução da taxa de juros de 6% para 4,5% 
ao ano. 

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

1.  Quanto a qualidade da base cadastral utilizada:

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

PARECER PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS
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O custo total apurado pela mudança destas hipóteses resultou em R$ 
12.173.842,09 na data base da avaliação, em agosto de 2012, porém, 
com a utilização do resultado, correspondente a R$ 3.183.725,96, 
resulta em valor deficitário de R$ 8.990.116,13.

Por decisão do Conselho Deliberativo foi revertido o valor de R$ 
764.977,10 dos Fundos Previdenciais e de Investimentos para 
amortização da insuficiência, resultando assim, num déficit para 
equacionamento de R$ 8.225.139,03 entre participantes, 
patrocinadora e assistidos.

Para apuração do resultado de 31/12/2012 foram aplicadas as 
contribuições extraordinárias dos participantes e assistidos, no entanto 
encontra-se ainda pendente, por questões burocráticas, o contrato de 
dívida da Patrocinadora no valor correspondente a R$ 4.112.569,52 
para equacionamento da insuficiência, que resulta em déficit apontado 
no final do exercício de R$ 2.990.105,37.

A análise do resultado da rentabilidade nominal obtida do resultado 
dos investimentos do Patrimônio, apurada pela Entidade, no exercício 
de 2012, apresenta uma TIR Nominal de 20,11% que deduzida a 
inflação no período, medida pelo INPC/IBGE de 6,2%, e excluindo-se o 
juro atuarial de 6% ao ano, resulta em uma rentabilidade real de 6,7%.

A rentabilidade apontada contribuiu para cobertura da insuficiência do 
exercício anterior, além de amortizar parte do custo de mudança de 
hipóteses, conforme apontado acima.

       

A principal causa do resultado deficitário do plano foi provocada pelo 
conjunto de modificações de hipóteses, portanto, classificamos como 
natureza estrutural do plano.

             
A insuficiência de R$ 8.990.116,13 constatada na avaliação atuarial foi 
equacionada por:  
1) reversão do Fundo Previdencial de Oscilação de Riscos Reserva 
Patrocinadora e do excedente do Fundo de Investimentos; 
2) contribuições extraordinárias de ativos, em dois meses, com 
percentuais de 1,73% e 1,01% do salário de participação, em janeiro e 
março/2013, respectivamente, com quitação do valor da insuficiência 
da parte dos ativos;
3) contribuições extraordinárias de assistidos que representam 4,5% do 
benefício, e
4) contrato de dívida com a patrocinadora no total de R$ 4.112.569,52, 
sendo  que R$ 3.820.165,82 corresponde a parte de benefícios 
definidos dos assistidos, R$ 176.017,98 a parte dos participantes em 
BPS e R$ 116.385,72 a parte de benefícios definidos (riscos) dos ativos.

O plano de custeio proposto terá vigência a partir de janeiro de 2013.

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

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

Destaque-se que foi registrada insuficiência contábil correspondente a 
R$  2.990.105,37 em 31/12/2012, porém a partir do registro contábil da 
divida da patrocinadora, no valor de R$ 4.112.569,52, com assinatura 
do contrato de amortização, a situação de insuficiência reverterá para 
um resultado de suficiência.

          

Consideramos adequado o método do Crédito Unitário Projetado 
aplicado para os benefícios de riscos da fase de acumulação.

          
Por decisão do Conselho Deliberativo, a data base da avaliação foi 
alterada de dezembro para agosto, visando facilitar a negociação de 
insuficiências com participantes e assistidos e contrato de dívidas com a 
Patrocinadora em tempo hábil para aplicação do plano de custeio para 
o próximo exercício. 

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 2012” para tábua de sobrevivência de válidos, e “Watson 
Wyatt 1985 Disability Class 1 Unissex” para entrada em invalidez e 
alteração das seguintes hipóteses: “RP-2000 Disabled Female” para 
sobrevivência de inválidos e 4,5% de taxa de juros.

Utilizando a mesma metodologia dos anos anteriores, o estudo 
estatístico da hipótese de crescimento real de salários apontou um 
incremento médio anual de 1,78% ao ano, que foi aplicado nesta 
avaliação.

Para o fator de determinação dos benefícios concedidos e salários ao 
longo do tempo foi considerado 0,9751, correspondente à perspectiva 
de inflação de 5,5% ao ano, conforme indicado pela Entidade.

Para o exercício de 2013, por solicitação da Entidade, foi alterada a 
distribuição da contribuição, aplicando proporcionalidade entre 
Patrocinadora e Participante, ou seja, contribuição para saldo, risco e 
despesa administrativa em igual proporção entre patrocinadora e 
participante.

Sendo assim, para o exercício de 2013 a contribuição oriunda da tabela 
será distribuída, tanto para patrocinadora como para participantes, da 
seguinte forma:

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

6.  Outros fatos relevantes:
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Observamos que a nova distribuição das contribuição não altera custo ou 
custeio do plano, tanto para patrocinadora quanto para participantes.

Além da contribuição da tabela, o participante ativo contribuirá, de acordo 
com a data de adesão ao plano, para equacionamento de insuficiência, sendo:

Os assistidos contribuem com 0,68% do benefício para cobertura de despesas 
administrativas e para cobertura de insuficiências, com 5,44% para os 
aposentados até 2007, com 1,85% para os aposentados até junho/2008 e com 
4,5% para os aposentados até dezembro/2012. 

Os assistidos do antigo Plano FAPA contribuem com 0,38%, em média da folha 
total, correspondente à contribuição estabelecida para aquele plano.

A patrocinadora contribui ainda para os contratos de dívidas referente a 
insuficiência das avaliações atuariais de 2007 e 2008 e assumirá novo contrato 
em 2013, referente a insuficiência da avaliação atuarial de 2012.

O plano de custeio proposto terá vigência a partir de janeiro de 2013.

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. 

Curitiba, 1º de março de 2013.

1. 
2. 

3. 

83% da contribuição será destinada ao saldo de conta;
7% da contribuição será destinada para cobertura de benefícios de 

risco e
10% da contribuição será destinada para cobertura de despesa 

administrativa.

15. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS, PATROCINADORAS E 
PARTICIPANTES DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO EMATER – 
FAPA

Curitiba (PR)
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação de Previdência do 
Instituto Emater – Fapa (“Fundação”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do 
ativo líquido, da mutação do exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

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 evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 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 evidencia 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 relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA, em 31 de 
dezembro de 2012, 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).

De acordo com o Parecer Atuarial do Plano de Benefícios, datado de 1º de 
março de 2013, foi apurada insuficiência atuarial de R$ 8.990. Segundo o 
Parecer Atuarial, a insuficiência constatada na avaliação atuarial foi 
equacionada por (a) reversão do Fundo Previdencial de oscilação de Riscos

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS

OPINIÃO

OUTROS ASSUNTOS - EQUACIONAMENTO DÉFICIT TÉCNICO

- 0,12% do salário de participação, referente a insuficiência da 
avaliação de 2008, para ativos com adesão até 30 de junho de 2008;
- 1,73% e 1,01% do salário de participação, somente em dois meses, 
em janeiro e março de 2013, respectivamente, referente a 
insuficiência desta avaliação de 2012, para ativos com adesão até 31 
de dezembro de 2012.

Rita Pasqual Anzolin
Atuária – MIBA 822

Caroline Mayumi Takii
Atuária – MIBA 2020

ATU-VERITA – Assessoria e Consultoria Atuarial
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Reserva Patrocinadora e do excedente do Fundo de Investimentos, (b) 
contribuições extraordinárias de ativos, em dois meses, com percentuais de 
1,73% e 1,01% do salário de participação, em janeiro e março/2013, 
respectivamente, com quitação do valor da insuficiência da parte dos ativos, 
(c) contribuições extraordinárias de assistidos que representam 4,5% do 
benefício, e (d) contrato de dívida com a patrocinadora no total de R$ 
4.112.569,52, sendo que R$ 3.820.165,82 corresponde a parte de benefícios 
definidos dos assistidos, R$ 176.017,98 a parte dos participantes em BPS e R$ 
116.385,72 a parte de benefícios definidos (riscos) dos ativos. Conforme 
mencionado na Nota Explicativa nº 13 em função do ordenamento jurídico da 
Patrocinadora e do trâmite burocrático, até a data de conclusão de nossos 
trabalhos, referido contato não havia sido assinado, o que irá permitir a 
reversão do resultado deficitário. Caso o Plano de equacionamento da 
insuficiência atuarial apurada não apresente os resultados esperados ou 
Contrato de Dívida com a Patrocinadora não venha a ser assinado, ou caso a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), levando 
em consideração a legislação aplicável a matéria, apresente restrições à forma 
de equacionamento adotada, deverá ser encontrada alternativa visando à 
cobertura da insuficiência apurada, considerando as restrições impostas.

Maringá (PR), 28 de fevereiro de 2013. 

Em conformidade com o Art. XXI do Estatuto da FAPA – Fundação de 
Previdência do Instituto EMATER, consoante ao que estabelece a letra “j”, do 
item 17, do Anexo “C”, da Resolução do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) nº 08, de 31 de outubro de 2011, este Conselho 
apreciou as Demonstrações Contábeis Consolidadas e Individuais por Plano 
de Benefícios do exercício financeiro de 2012, consubstanciado pelo Parecer 
Atuarial da Empresa ATU-VERITA, responsável técnica pelo Plano de 
Benefícios FAPA, assim como pelo Relatório/Parecer da Auditoria 
Independente emitido pela Empresa BEZ e Associados Auditores 
Independentes. Diante das análises efetuadas recomenda ao Conselho 
Deliberativo a aprovação das referidas Demonstrações, observando o 
atendimento às ressalvas contidas no documento “RELATÓRIO SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 
CONSELHO FISCAL”.

Curitiba, 19 de março de 2013 

16. PARECER DO CONSELHO FISCAL

17. PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

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 2012, 
na análise do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, pelas 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2012, 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 20 de março de 
2013 e emitem este parcecer.

Curitiba, 20 de Março de 2013.

BEZ & Associados Auditores Independentes S/S
CRC PR 5.010/O-2

Valdemir Bez
Contador

CRC PR 037.262/O-2

Paulo Hiroki Tadatoshi
Presidente

Elzineide Brasil Silva
Secretária

Maria Aparecida Saad Gebran Vanildo Corelette Ferreira

Elizabeth Maria Henderikx Terezinha Sandri

Egberto Zulian
Membro Titular

Antonio Calesso
Membro Titular

Francisco Alves Filho
Membro Titular

Luiz Amado Araujo Fernandes
Membro Titular

Rose Mary Pontes
Membro Titular

Roberto Antonio Zardo
Presidente do Conselho Deliberativo
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18. DESPESAS - CUSTEIO ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO
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19. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DA FAPA DEZ/2012
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20. ENQUADRAMENTO DOS INVESTIMENTOS TOTAIS



21. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2013-2017

1. FINALIDADE DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

2. DA FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS

3. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA E CENÁRIO MACROECONÔMICO

Estabelece a forma de investimento e gerenciamento dos ativos da FAPA, 
segundo seus objetivos e características. Além disto, buscar, prioritariamente, 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, entre os seus ativos, e 
respectivo passivo atuarial e demais obrigações, com a prudência e 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 seu plano de benefícios.

A Política de Investimentos dita as diretrizes do Conselho Deliberativo para 
atingir os objetivos primordiais acima mencionados, conforme exigência 
imposta pela legislação aplicável.

          
A FAPA foi criada por sua Patrocinadora Fundadora como uma Entidade 
Fechada de Previdência Complementar (EFPC) instituída na forma da 
legislação em vigor, sem fins lucrativos, com a finalidade de conceder 
benefícios previdenciários para seus Participantes e Beneficiários.
Empresas Patrocinadoras:

          
Conforme enquadramento na Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - PREVIC trata-se de um Plano de Contribuição Variável (CV), 
com contribuição definida (CD) na fase de acumulação e benefício definido 
(BD) ou renda em percentual do saldo individual do Participante (CD) na fase 
de recebimento de benefício.

A FAPA utiliza a taxa mínima atuarial projetada de 4,5% ao ano, acrescida da 
variação anual do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, aferido e 
divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A gestão dos recursos poderá ser realizada diretamente pela FAPA ou por meio 
da contratação de gestores especializados na administração de recursos de 
terceiros. 

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

          
A FAPA considera que a segregação das reservas é a melhor forma para 
gerenciar os recursos, permitindo a melhor adequação aos objetivos de longo 
prazo do plano de benefícios. 

1.2  Objetivos e Características do Plano de Benefícios

1.3  Tipo de Plano

3.1  Diretrizes para a Alocação de Recursos

Com o foco nesta gestão estratégica a FAPA realizou estudos de modelagem 
matemática, com base nas suas características, de cada parcela do plano. Os 
estudos realizados consistem em simulações estocásticas, com múltiplos 
cenários, que permitem a Entidade definir o seus objetivos de alocações, e o 
nível de risco desejado para cada parcela de ativos. Os cenários  
macroeconômicos foram construídos com base em cenários econômicos de 
longo prazo, e modelos econométricos para projeção de classes de ativos.

Como base na estratégia de alocação definidas conforme acima, os recursos 
da FAPA serão aplicados seguindo alocação mínima e máxima estabelecidas 
na presente Política e na legislação cabível às Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar.

          
A FAPA utiliza para seu planejamento, a taxa mínima atuarial projetada de 
4,5% ao ano, acrescida da variação anual do INPC – Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – aferido e divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O cumprimento da meta atuarial no longo prazo é o 
principal objetivo das diretrizes traçadas na Política de Investimentos da FAPA, 
visando, assim a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, entre os 
seus ativos, e respectivo passivo atuarial e demais obrigações.

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

4. DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

4.1  Rentabilidade Mínima Atuarial

4.2  Limites de alocação dos Recursos
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APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM 13/12/2012

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER – 
Patrocinadora Fundadora;
Fundação de Previdência do Instituto Emater - FAPA.
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5. METAS E RENTABILIDADES 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, serão:

          

          

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

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.

5.1  Parcela de recursos a Conceder

5.2  Parcela de recursos Concedidos

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 este 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.

          
 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 estrutura de investimentos da FAPA atribui, a discricionariedade dos 
recursos a gestores terceirizados, diante disto, decidiu-se que ao longo da 
vigência desta política de investimentos, os princípios socioambientais serão 
observados sempre que possível, sem adesão a protocolos e regras.

Esses investimentos deverão fazer parte do portfolio da Entidade em 
consonância com os demais investimentos e apenas serão realizados caso 
tragam ganhos de rentabilidade para a carteira em função do risco assumido. 
O alvo de alocação estimado para esse ano é de 1% do portfolio, podendo ou 
não este percentual ser atingido, devido as oportunidades de mercado.

6.1  Controle e gerenciamento de riscos

6.1.1.  Execução da atividade de controle

7. PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

 Risco de mercado                                                                    Gestor
 Risco de crédito                                                                       Gestor
 Risco de liquidez                                                                      Gestor
 Risco da exposição em derivativos                                       Gestor
 Risco operacional                                                         Gestor/FAPA

  Risco legal                                                                      Gestor/FAPA
 Risco sistêmico                                                              Gestor/FAPA  
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