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1. OBJETIVO 
 

 

A presente Avaliação Atuarial teve como finalidade apurar o resultado financeiro-

atuarial em 31/12/2021 e dimensionar as Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios 

Previdenciários do Advogado - Adv-PREV, administrado pelo Fundo de Pensão 

Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Goiás e da CASAG - 

Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás - OABPrev-GO. Com base em tais informações 

e no patrimônio para cobertura do plano informado pela Entidade, foi apurado o resultado 

técnico do plano. 

Foi avaliada complementarmente a rentabilidade dos recursos garantidores das 

provisões matemáticas e os resultados do Programa Administrativo, bem como são 

apresentadas as hipóteses adotadas na presente Avaliação e que passarão a viger a partir 

do exercício de 2022. Para tanto, consideraram-se os parâmetros técnico-atuariais mínimos 

estabelecidos pela Resolução CNPC n°30 de 10/2018 como também ao estabelecido na 

Instrução Previc n° 33, de 23/10/2020. 

Tal resolução estabeleceu parâmetros técnicos-atuariais para estruturação do plano 

de custeio e mensuração dos resultados futuros dos planos de benefícios. Como principais 

parâmetros, nota-se a indicação do patamar máximo para hipótese de juros e a exigência 

de uma justificativa técnica que comprove sua aderência ao fluxo de receitas e despesas 

futuras.  

Assim, os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste 

documento basearam-se em levantamento estatístico dos dados cadastrais da população 

abrangida considerando suas características financeiras e demográficas, bem como, 

hipóteses financeiras e atuariais e também na legislação pertinente. Devendo este ser 

objeto de análise e estudo dos Instituidores e Entidade Fechada de Previdência 

Complementar - EFPC. 
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2. BASE CADASTRAL 
 

 

As informações referentes aos participantes ativos, assistidos e pensionistas para a 

Avaliação Atuarial, nos foram enviadas em arquivo eletrônico com data-base em 

31/12/2021 em formato “xls”. 

Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados 

necessários, sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial 

referente ao exercício financeiro de 2021. Foram também utilizadas para a presente 

avaliação as informações contábeis. 

Com base nas informações encaminhadas apresentamos abaixo quadro com 

algumas estatísticas por tipo de participante:   

Tabela 1 - Informações gerais 

Item Ativos (*) Aposentados Pensionistas  

Nº de Participantes 4.880 41 40 

Idade Média (anos) 34,34 61,63 53,63 

Tempo Médio de Filiação ao 
Plano (anos) 

6,87 13,31 N/A 

Contribuição Média / 
Benefício Médio (**) 

R$ 408,00 R$ 2.024,43 R$ 1.713,32 

Saldo Individual Médio R$ 23.592,53 R$ 209.634,99 R$ 133.553,87 
(*) Nos valores dos Ativos não contemplam participantes cancelados, os quais estão aguardando resgate. 

(**) Para os Ativos foi informada a Contribuição Média e para os Aposentados e Pensionistas foi informado o Benefício Médio.  
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3. HIPÓTESES ATUARIAIS 
 

As hipóteses atuariais podem ser classificadas como Biométricas, Demográficas, 

Econômicas e Financeiras. A Resolução CNPC n° 30/2018, em seu art. 3°, determina que as 

hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras devem estar adequadas às 

características da massa de participantes e assistidos e ao regulamento do plano de 

benefícios de caráter previdenciário.  

Nesse viés, a Data A Consultoria realizou um estudo estatístico das hipóteses 

atualmente adotadas pelo Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - Adv-PREV, 

e o apresentou através do Relatório de Hipóteses Atuariais. Solicitou-se, portanto, uma 

manifestação da Entidade quanto às referidas hipóteses para que pudéssemos adotá-las na 

presente avaliação. 

Sendo assim, com base na referida manifestação, seguem abaixo as hipóteses 

adotadas para o plano com vigência a partir de 01/04/2022 e que serão apresentadas nas 

Demonstrações Atuariais – DA. 

Hipóteses adotadas para a Avaliação Atuarial - 2021: 

a) Taxa de Juros: 4,09%a.a.;  

b)  Tábua de Mortalidade Geral: Tábua de Mortalidade Geral: BR-EMSSB – 2015 – F; 

e 

c)  Tábua de Mortalidade de Inválidos: Tábua de Mortalidade Geral: BR-EMSSB – 

2015 – F. 

Por se tratar de um plano estruturado na Modalidade de Contribuição Definida (CD), 

vale ressaltar que as hipóteses atuariais não são utilizadas para apuração das obrigações do 

plano de benefícios junto a seus Participantes, mas sim para o cálculo das rendas mensais, 

por equivalência atuarial. Ou seja, as hipóteses são utilizadas para se apurar o valor do 

benefício mensal, quando de sua concessão e em seu recálculo anual. 

A hipótese relativa à taxa de juros é também utilizada para fins de análise da 

rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, por compor o 

índice de referência atuarial em conjunto ao indexador de inflação.  
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4. REGIME FINANCEIRO E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 
 

Adota-se para as Avaliações Atuariais do Plano de Benefícios Previdenciários do 

Advogado - Adv-PREV o regime financeiro de Capitalização e o Método de Capitalização 

Financeira Individual, sob o qual serão constituídas as Reservas Matemáticas 

individualmente para os Participantes, sendo as mesmas equivalentes, a qualquer momento, 

ao saldo da Conta Individual do Participante, acumulado até o momento da avaliação. 

Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de contribuição definida – CD, 

os benefícios de prestação continuada têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo 

de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, 

considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios 

pagos. 

Assim, não há garantia mínima de rentabilidade nas fases de capitalização e 

percepção dos benefícios, sendo adotada uma taxa de juros como premissa para, 

juntamente a um indexador, determinar um índice de referência atuarial teórico como 

ferramenta para mensurar a rentabilidade dos recursos garantidores.  

A taxa de juros, estimada como rentabilidade real, é utilizada também para fins de 

cálculos dos benefícios, conforme exposto anteriormente. 
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5. PROVISÕES MATEMÁTICAS 
 

Em atenção ao Plano de Contas estabelecido para as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, através da Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020, 

alterada pela Instrução Previc nº 44, de 23 de dezembro de 2021, esta Consultoria elaborou 

um quadro que contém as contas correspondentes às provisões e fundos do plano de 

benefícios em análise, calculadas através da base cadastral. 

Segue abaixo a estrutura contábil resumida das Provisões Matemáticas do plano de 

benefícios Adv-PREV em 31/12/2020 e 31/12/2021, data base da presente Avaliação 

Atuarial: 

Tabela 1 -  Provisões matemáticas  
Balancete     

CONTA DESCRIÇÃO 2020 2021 
2.3 Patrimônio Social  R$ 129.666.664,29   R$ 132.602.955,58  

2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano  R$ 125.786.585,04   R$ 129.106.837,67  

2.3.1.1 Provisões Matemáticas  R$ 125.786.585,04   R$ 129.106.837,67  

2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos  R$ 13.434.945,13   R$ 13.975.270,35  

2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida  R$ 13.434.945,13   R$ 13.975.270,35  

2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Contas dos Assistidos  R$ 13.434.945,13   R$ 13.975.270,35  

2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder R$ 112.351.639,91  R$ 115.131.567,32  

2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida R$ 112.351.639,91  R$ 115.131.567,32  

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas – Participantes R$ 102.839.144,66  R$ 106.160.299,46  

2.3.1.1.02.01.03 Saldo oriundo de portabilidade EFPC R$ 5.972.488,43  R$ 5.962.757,55  

2.3.1.1.02.01.04 Saldo oriundo de portabilidade EAPC R$ 3.540.006,82  R$ 3.008.510,31  

2.3.1.2 Equilíbrio Técnico  R$ 0,00   R$ 0,00    

2.3.1.2.01 Resultados Realizados   R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado   R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência   R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão do 
Plano 

  R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado   R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.1.2.02 Resultados a Realizar   R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.2 Fundos  R$ 3.880.079,25   R$ 3.496.117,91  

2.3.2.1 Fundos Previdenciais   R$ 0,00      R$ 0,00    

2.3.2.2 Fundos Administrativos  R$ 3.880.079,25   R$ 3.496.117,91  
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6. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 
 

6.1. Resultado Atuarial  

O plano de benefícios Adv-PREV, administrado pela OABPrev-GO, avaliado em 

função dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses 

atuariais anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2021 resultado de Equilíbrio 

Técnico. 

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida - CD, 

tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação 

do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, 

conforme formulação constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim 

tal Equilíbrio Técnico. 

Desta forma, atestamos que as informações constantes deste Relatório foram 

avaliadas por nossa Consultoria Atuarial e refletem as bases cadastrais, e consideram, 

para fins de comparação, as informações contábeis fornecidas pela OABPrev-GO 

referente à data base 31/12/2021. 

6.2. Rentabilidade do plano 

O plano de benefícios Adv-PREV, administrado pela OABPrev-GO, avaliado em função 

dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses atuariais 

anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2021 resultado de Equilíbrio Técnico. 

Apurou-se uma Provisão Matemática de R$ 129.106.837,67, sendo R$ 13.975.270,35  

referente à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 115.131.567,32 

referente à Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. 

 

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida - CD, tanto 

na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do 

plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, 

conforme formulação constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim 

tal Equilíbrio Técnico. 

 



 
 

8 
 

Desta forma, atestamos que as informações constantes deste Parecer foram 

avaliadas por nossa Consultoria Atuarial e refletem as bases cadastrais, bem como as 

informações contábeis fornecidas pela OABPrev-GO referente à data base 31/12/2021. 

A rentabilidade auferida pelos recursos do plano em 2021, considerando a cota 

vigente em 31/12/2020 e 31/12/2021, foi de 0,59%.  No mesmo período o 

Índice de Referência (INPC + 4,09% a.a.) acumulou 14,65%.    

Por fim, quanto ao Programa Administrativo, verificou-se sua sustentabilidade, 

conforme apresentado em Dezembro/2021 no ESTUDO DE SOLVÊNCIA DO CUSTEIO 

ADMINISTRATIVO OABPrev-GO/TO. 

 

Considerando o exposto no presente parecer se conclui que o Plano de Benefícios 

Previdenciários do Advogado - Adv-PREV encontra-se em equilíbrio atuarial e 

financeiro, devendo observar as indicações e os resultados apurados pela Avaliação 

Atuarial. 

 

6.3. Considerações Finais 

Considerando o exposto no presente relatório se conclui que o Plano de 

Benefícios Previdenciários do Advogado - Adv-PREV encontra-se em equilíbrio 

atuarial e financeiro. 

 

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 
 
 

 


