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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

 

Ilmos. Srs. 

Diretores, Participantes e Patrocinadores da 

Bandeprev – Bandepe Previdência Social 

 

Examinamos o balanço patrimonial da Bandeprev – Bandepe Previdência Social, levantado em 31 de 

dezembro de 2006, e as respectivas demonstrações do resultado e do fluxo financeiro correspondentes ao 

exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 

 

1. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 

compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 

transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação, com base em 

testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 

divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas 

pela administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas 

em conjunto. 

 

2. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bandeprev – Bandepe 

Previdência Social em 31 de dezembro de 2006, o resultado de suas operações e o seu fluxo 

financeiro, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil. 

 

3. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, 

apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas, sobre as quais emitimos parecer 

sem ressalvas, datado de 10 de fevereiro de 2006, fazendo referência sobre os valores das provisões 

matemáticas, reservas e fundos os quais foram determinados com base em cálculos atuariais 

efetuados por atuário externo. Nossa opinião, no que se refere às provisões matemáticas, reservas e 

fundos, foi baseada no parecer do atuário externo, com base nas normas brasileiras de auditoria 

vigentes a época. 

 

4. Conforme mencionado na nota 1, os saldos das provisões matemáticas no Exigível Atuarial, foram 

integralmente reclassificados para o Fundo Previdencial no exercício devido à decisão das 

Patrocinadoras de se retirarem do plano a partir de 1 de outubro de 2006. 

 

São Paulo, 8 de março de 2007 

 

ERNST & YOUNG 

Auditores Independentes S.S. 

CRC-2SP015199/O-6 

 

Eduardo Wellichen 

Contador CRC-1SP184050/O-6 



PARECER ATUARIAL 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial dos Planos Básicos, Especial n° 1 de Aposentadoria 

Suplementar e Especial n° 2 de Aposentadoria Suplementar mantidos pela BANDEPREV – Bandepe Previdência 

Social, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial dos citados Planos referente às Patrocinadoras 

BANDEPE – Banco de Pernambuco S.A., BANDEPREV – Bandepe Previdência Social, PRESTEZA Corretora 

de Seguros Ltda e ABN Amro Real S. A em 31 de dezembro de 2006. 

 

Certificamos que, em 31de dezembro de 2006, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos, de 

acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução n° 5, de 30/01/2002, alterada pela Resolução n° 10, de 

05/07/2002, é a seguinte: 

 

2 – POSIÇÃO DO EXIGÍVEL ATUARIAL E DAS RESERVAS E FUNDOS DOS PLANOS: 

 

2.1 – PLANO BÁSICO 

 

O Regulamento do Plano Básico vigente em 31 de dezembro de 2006, Plano este que se encontra em manutenção. 

Os dados individuais, posicionados em 30/09/2006, dos participantes e beneficiários do Plano fornecidos pela 

BANDEPREV à Mercer Human Resource Consulting que, após a realização de testes apropriados e devidos 

acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial. 

 

Não obstante, a análise efetuada na base cadastral utilizada na avaliação atuarial do presente exercício tem como 

objetivo sanar eventuais distorções de caráter genérico nos dados, sem contudo elimina-los por completo, a 

responsabilidade sobre as informações prestadas permanece com a BANDEPREV, não cabendo à Mercer 

qualquer responsabilidade sobre eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 

• A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, 

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o regulamento 

do Plano de Benefícios; 

• Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource 

Consulting, bem como os valores dos Fundos Administrativos, Previdencial e de Investimentos; 

 

 

As Patrocinadoras do Plano solicitaram a retirada de patrocínio à BANDEPREV em 30/09/2006. O processo de 

retirada de patrocínio está sendo preparado e será submetido à SPC no ano de 2007. Em função dessa solicitação, 

apenas as contribuições dos participantes assistidos foram mantidas. Diante deste contexto, o Fundo Previdencial 

em 31/12/2006 corresponde a R$ 992.456.104,26, que contempla os compromissos que serão devidos quando da 

aprovação do processo de retirada. Ainda existem na Entidade o Fundo Administrativo no montante de R$ 

32.585.663,98 e o Fundo de Investimentos no montante de R$ 3.504.914,09. 

 

O Fundo Previdencial constituído será mantido para assegurar os direitos dos participantes. 

 

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais na 

presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício de 2005. 

 

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de 31/12/2006 são 

apropriados e atendem à Resolução n° 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para 

estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar. 

 

2.2 – PLANO ESPECIAL N° 1 DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR 

 

 O Regulamento do Especial n° 1 de Aposentadoria Suplementar vigente em 31 de dezembro de 2006, Plano este 

que se encontra em extinção. Os dados individuais, posicionados em 30/09/2006, dos participantes do Plano 



A Patrocinadora do Plano solicitou a retirada de patrocínio à BANDEPREV em 30/09/2006. O processo de 

retirada de patrocínio está sendo preparado e será submetido à SPC no ano de 2007.  Diante deste contexto, o 

Fundo Previdencial em 31/12/2006 corresponde a R$ 9.978.616,35, que contempla os compromissos que serão 

devidos quando da aprovação do processo de retirada. Ainda existem na Entidade o Fundo Administrativo no 

montante de R$ 616.768,54. 

 

As hipóteses atuariais utilizadas pela Mercer estão justificadas em documento próprio e encontram-se à disposição 

da Secretaria de Previdência Complementar. 

 

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais na 

presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício de 2005. 

 

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de 31/12/2006 são 

apropriados e atendem à Resolução n° 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para 

estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar. 

 

3 – HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAS UTILIZADOS 

 

• Indexador do Plano (reajuste dos benefícios): INPC (IBGE) 

• Taxa real anual de juros: 6% 

• Projeção de crescimento real de salário: 2% para o Plano Básico e 0% para os Planos Especiais 1 e 2 

• Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS: 0% 

• Projeção de crescimento real dos benefícios dos planos: 0% 

• Fator de determinação do valor real ao longo do tempo dos salários: 0,9800 para o Plano Básico e N/A 

para os Planos Especiais 1 e 2. 

• Fator de determinação do valor real ao longo do tempo dos benefícios da entidade: 0,9800 

• Fator de determinação do valor real ao longo do tempo dos benefícios do INSS: 0,9800 para o Plano 

Básico e N/A para os Planos Especiais 1 e 2. 

• Hipóteses sobre gerações futuras de novos entrados: Não utilizada 

• Hipóteses sobre rotatividade: Mercer Service para o Plano Básico e N/A para os Planos Especiais 1 e 2. 

• Tábua de mortalidade geral: UP-94 

• Tábua de mortalidade de inválidos: IAPB 57 

• Tábua de entrada em invalidez: Mercer Disability para o Plano Básico e N/A para os Planos Especiais 1 e 

2. 

• Outras tábuas biométricas utilizadas: N/A 

• Hipóteses sobre composição de família de pensionista: N/A 

• Outras hipóteses não referidas anteriormente: Para o Plano Básico o percentual de casados é de 90%, 

diferença de idade entre homem e mulher de 4 anos e número de filhos dependentes 2. N/A para 

os Planos Especiais 1 e 2.  

 

 

05/03/2007 

 

Mercer Human Resource Consulting Ltda 

Andréa Cavalcanti de Campos – MIBA 786 

 

 

  



fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource Consulting que, após a realização de testes apropriados 

e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os adequados para fins desta avaliação 

atuarial. 

 

Não obstante, a análise efetuada na base cadastral utilizada na avaliação atuarial do presente exercício tem como 

objetivo sanar eventuais distorções de caráter genérico nos dados, sem contudo elimina-los por completo, a 

responsabilidade sobre as informações prestadas permanece com a BANDEPREV, não cabendo à Mercer 

qualquer responsabilidade sobre eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 

• A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, 

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o regulamento 

do Plano de Benefícios; 

• Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource 

Consulting, bem como os valores dos Fundos Administrativos e Previdencial; 

 

O Fundo Previdencial constituído será mantido para assegurar os direitos dos participantes. 

 

A Patrocinadora do Plano solicitou a retirada de patrocínio à BANDEPREV em 30/09/2006. O processo de 

retirada de patrocínio está sendo preparado e será submetido à SPC no ano de 2007.  Diante deste contexto, o 

Fundo Previdencial em 31/12/2006 corresponde a R$ 4.834.908,17, que contempla os compromissos que serão 

devidos quando da aprovação do processo de retirada. Ainda existem na Entidade o Fundo Administrativo no 

montante de R$ 239.872,56. 

 

As hipóteses atuariais utilizadas pela Mercer estão justificadas em documento próprio e encontram-se à disposição 

da Secretaria de Previdência Complementar. 

 

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais na 

presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício de 2005. 

 

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de 31/12/2006 são 

apropriados e atendem à Resolução n° 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para 

estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar. 

 

2.3 – PLANO ESPECIAL n° 2 de APOSENTADORIA SUPLEMENTAR 

 

O Regulamento do Especial n° 2 de Aposentadoria Suplementar vigente em 31 de dezembro de 2006, Plano este 

que se encontra em extinção. Os dados individuais, posicionados em 30/09/2006, dos participantes do Plano 

fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource Consulting que, após a realização de testes apropriados 

e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os adequados para fins desta avaliação 

atuarial. 

 

Não obstante, a análise efetuada na base cadastral utilizada na avaliação atuarial do presente exercício tem como 

objetivo sanar eventuais distorções de caráter genérico nos dados, sem contudo elimina-los por completo, a 

responsabilidade sobre as informações prestadas permanece com a BANDEPREV, não cabendo à Mercer 

qualquer responsabilidade sobre eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 

• A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, 

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o regulamento 

do Plano de Benefícios; 

• Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource 

Consulting, bem como os valores dos Fundos Administrativos e Previdencial; 

 

O Fundo Previdencial constituído será mantido para assegurar os direitos dos participantes. 

 



 
Bandepe Previdência Social 

 

                                    
           
                        PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 27/03/2007 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março de 2007, reuniram-se na sede da BANDEPREV – 
Bandepe Previdência Social, sito à Rua do Apolo, 91, Bairro e cidade do Recife – PE, o 
Conselho Deliberativo, nas pessoas dos Senhores Marco Antônio Pessoa Guerra – 
Presidente, João Carlos Campos de Melo, José Edson Coelho Barbosa, José Honório 
de Morais, José Mauro Gonçalves Lima e Maurílio de Souza Luna – Membros Efetivos. 
Após apreciar o Balanço Patrimonial, as respectivas Demonstrações de Resultados e de 
Fluxo Financeiro e as Notas Explicativas da Bandeprev - relativos ao exercício findo em 
31.12.2006; e considerando os Pareceres emitidos pela Ernst & Young Auditores 
Independentes, Conselho Fiscal e da Mercer Human Resource Consulting Ltda com o 
resultado da Avaliação Atuarial de 31.12.2006 e Plano de Custeio para 2007; e ainda a Ata 
de aprovação da Diretoria da Bandeprev, concluiu o Conselho Deliberativo pela 
aprovação: a) do Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Fluxo Financeiro, 
Notas Explicativas, tudo referente ao exercício findo em 31.12.2006; e b) do Relatório da 
Consultoria Mercer Human Resource Consulting Ltda contendo os resultados da Avaliação 
Atuarial em 31.12.2006, respectivo parecer atuarial e o Plano de Custeio para o exercício 
2007;  
 
Entretanto os membros José Honório de Morais e Maurílio de Souza Luna votaram favorável 
à aprovação com ressalvas de acordo com as considerações a seguir: 
 
 “Os membros José Honório de Morais e Maurílio de Souza Luna, se 
alinham e ratificam as ressalvas dos Conselheiros Fiscais, Albérico 

José da Gama Branco e Aluízio Paz de Lira e ainda do Diretor 

Administrativo Antonio José Ferreira Filho, no tocante a posição 

unilateral das patrocinadoras de suspender as contribuições, sem 

prévia homologação da Secretaria de Previdência Complementar – SPC, 

para o processo de retirada, colidindo frontalmente com o que dispõe 

a Resolução n° 06 de 07/04/1988. Outro fato que merece uma avaliação 

consiste na decisão das patrocinadoras de tratar de maneira 

diferenciada os participantes ativos e assistidos, suspendendo as 

contribuições daqueles e delas próprias, e mantendo as contribuições 

desses últimos (assistidos). Estampa-se neste caso uma afronta ao 

princípio sagrado da isonomia, encravado na nossa Carta Magna, 

quando expressa “todos são iguais perante a Lei, sem distinção de 

raça, cor, religião, etc”. Como se trata de um ponto de extrema 

relevância, recomendamos um parecer dos auditores independentes, 

Ernest Young Auditores Independentes, que se manifestem sobre as 

conseqüências que advirão com esta tomada de posição das 

patrocinadoras, pois não houve um parecer contundente a este 

assunto, limitando-se apenas a fazer um relato superficial dos 

fatos.”  

 

O Conselheiro João Carlos Campos de Melo vota contrário à aprovação pelos pontos a 
seguir: 
“Baseado na ressalva constante no Parecer do Conselho Fiscal, do 

Diretor Administrativo na Ata de Diretoria e ainda por entender que 

a suspensão da contribuição dos participantes ativos e das 

patrocinadoras esta acarretando prejuízo ao patrimônio do Plano 

Básico administrado pela Bandeprev. Entendo que no parecer da 

auditoria independente o fato da suspensão de contribuição não foi  



 
Bandepe Previdência Social 

 

 

      CONTINUAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 27/03/2007. 
 
tratado como um ponto relevante e prejudicial a massa de 

participantes. Destaco ainda que a própria Secretaria de Previdência 

Complementar – SPC, apesar de ter sido comunicada pelo Banco e 

recebido diversas denúncias de participantes e entidades 

representativas dos participantes, não se pronunciou autorizando a 

referida suspensão de contribuição. Pelos fatos expostos entendo que 

o Balanço Patrimonial da Bandeprev não expressa a realidade.” 

           

 
 
 
Marco Antônio Pessoa Guerra                                      José Edson Coelho Barbosa 
      Presidente                                                                            Membro Efetivo 
 
 
 
José Honório de Morais                                                  José Mauro Gonçalves Lima  
   Membro Efetivo                                                                  Membro Efetivo 
 
 
 
João Carlos Campos de Melo                                            Maurílio de Souza Luna 
      Membro Efetivo                                                                Membro Efetivo 



 

Endereço: Rua do Apolo, 91 – Bairro e Cidade do Recife -- PE - Tel.: (81)3419.4600. 
E-mail: bandeprev@bandeprev.com.br 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 Aos vinte e seis dias do mês de março de 2007, reuniram-se na sede da 
BANDEPREV, sito à Rua do Apolo, 91, Bairro e Cidade do Recife - PE, o Conselho 
Fiscal nas pessoas dos senhores Eudes Carneiro Lins Filho - Presidente, Albérico 
José da Gama Branco, Aluízio Paz de Lira e Maria do Rosário de Fátima M. Calado 
– Membros Efetivos.   

 
Após apreciar o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de 

resultado - relativos ao exercício findo em 31/12/2006 e considerando os pareceres 
emitidos pela Ernest Young Auditores Independentes e Mercer Human Resource 
Consulting, concluiu o Conselho Fiscal pela aprovação do Balanço de 2006. 

 
Entretanto os membros Albérico José da Gama Branco e Aluízio Paz de Lira votaram 
favorável a aprovação com ressalvas de acordo com as considerações a seguir: 
 
“ Salientamos que ante o processo de retirada de patrocínio (data 

base 30/09/2006), recomendamos, conforme registros efetuados nas 

Atas de números: 015/2006 de 22/11/2006 e 001/2007 de 22/01/2007,que 

ora ratificamos, a necessidade imperiosa de consulta a Secretaria de 

Previdência Complementar - SPC, principalmente no tocante a pontos 

de caráter relevantes. Isto porque a resolução número 06 de 

07/04/1988 trata do assunto de forma genérica, e ainda o que é mais 

importante, o processo de retirada de patrocínio não foi submetido a 

SPC. Um dos pontos abordados nas citadas Atas, considerado de 

extrema relevância, foi o ato de se dar tratamento diferenciado aos 

participantes ativos em relação aos participantes assistidos 

((suspensão de contribuição dos participantes ativos e das 

patrocinadoras, mantendo-se as contribuições dos assistidos), 

ferindo o princípio da isonomia, vez que todos são participantes, 

encontram-se na mesma situação, no mesmo Plano e as contribuições 

têm a mesma finalidade.Alertamos que essa entidade corre o risco de 

sofrer demanda judicial.”  
 
 

____________________________                       ___________________________________ 

EUDES CARNEIRO LINS FILHO                          ALBÉRICO JOSÉ DA GAMA BRANCO 

              Presidente                    Membro Efetivo   

 

 

___________________________                    ___________________________________________ 

 ALUÍZIO PAZ DE LIRA                            MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO.  

           Membro Efetivo                                                                  Membro Efetivo 

 


