
 

1 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA ATUARIAL 

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 

ADVOGADO – PBPA 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO/2016 

  



 

2 

 

1. OBJETIVO 

A presente Nota Técnica Atuarial tem como objetivo fornecer a metodologia 

utilizada pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Santa Catarina – OABPrev-SC para Avaliação Atuarial do Plano de 

Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA.  

A finalidade da Avaliação Atuarial é averiguar o nível de contribuição dos 

participantes, determinar os valores das provisões matemáticas, verificar o equilíbrio 

financeiro e atuarial do plano e desenvolver estudos gerenciais e estatísticos para 

colaborar no processo decisório da entidade e na gestão do plano de benefícios. 

Este documento tem ainda como escopo apresentar a metodologia a ser 

utilizada para o cálculo dos benefícios e para a sua revisão anual, conforme disposições 

regulamentares, além de apresentar também a metodologia de cálculo da expectativa 

de vida, apurada com base na tábua de mortalidade adotada como hipótese. 

2. DESCRIÇÃO DAS HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, 

FINANCEIRAS E ECONÔMICAS 

Para realização da avaliação atuarial do Plano de Benefícios Previdenciários do 

Advogado - PBPA, as hipóteses adotadas na modelagem do Plano consideram os 

parâmetros estabelecidos pelo órgão Regulador, em especial àqueles referentes à 

Resolução CGPC N° 18, de 28 de março de 2006, e consideram àquelas vigentes na 

data do cálculo, conforme informado no Parecer Atuarial e na Demonstração Atuarial 

do Plano. 

2.1. Hipóteses financeiras e econômicas: 

Atualmente são utilizadas no Plano PBPA as hipóteses são adotadas para efeito 

de cálculo dos benefícios. A tábua de mortalidade é utilizada para apuração da 

expectativa de vida em cada idade, sendo que esta é utilizada como prazo de 

recebimento da renda, caso a opção do participante seja pelo prazo indeterminado 

pela expectativa de vida. A taxa de juros, por sua vez, é utilizada como expectativa de 

rentabilidade e é considerada no cálculo da anuidade financeira. 

As hipóteses adotadas serão avaliadas periodicamente e informadas através das 

Demonstrações Atuariais (DA).  

2.1.1. Taxa de Juros 

A taxa de juros expressa o valor para a taxa de retorno acima da inflação esperada nas 

aplicações dos recursos do Plano de Benefícios, tratando-se da expectativa de rentabilidade 

real. Quanto maior a expectativa da taxa de juros a ser alcançada, menor será o valor atual dos 

benefícios futuros, pois há, dessa forma, a presunção de maior retorno nas aplicações dos 

recursos do Plano.  
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2.1.2. Fator de Determinação dos Benefícios 

A hipótese referente ao Fator de Determinação é utilizada para estimar as perdas 

inflacionárias decorrentes dos efeitos da inflação futura ao longo do tempo sobre as 

remunerações e benefícios. 

Dado o referido efeito da inflação, ocorrem perdas do poder de compra tanto das 

remunerações dos participantes ativos como dos benefícios dos assistidos, entre o período de 

um reajuste e outro. Com isso, a presente hipótese busca, desta forma, quantificar as perdas 

inflacionárias projetadas. A relação entre o nível de inflação e o fator de capacidade é 

inversamente proporcional, portanto, quanto maior o nível de inflação, menor o fator de 

capacidade. 

2.2. Hipóteses Biométricas: 

As hipóteses referentes às tábuas biométricas são utilizadas para a mensuração das 

ocorrências dos eventos atinentes à morte de válidos e inválidos. A partir das tábuas 

biométricas também se obtêm as expectativas de sobrevivência daqueles que se aposentam e 

daqueles que receberão pensão. 

As tábuas utilizadas são: 

a. Tábua de Mortalidade Geral: essa Tábua indica, para uma determinada 

idade, o número de pessoas expostas ao risco de morte e o número de 

pessoas que falecerão em determinado período. É utilizada para 

participantes ativos, assistidos e beneficiários válidos. 

b. Mortalidade de Inválidos: essa Tábua indica, em determinada idade, o 

número de pessoas inválidas expostas ao risco de morte e o número de 

pessoas inválidas que falecerão em determinado período. É utilizada para 

os participantes assistidos e beneficiários inválidos. 

3. MODALIDADE DO PLANO E DE CADA BENEFÍCIO CONSTANTE NO 

REGULAMENTO 

O Plano PBPA está estruturado na modalidade de contribuição definida, sendo 

todos os seus benefícios desta mesma modalidade. 

Conforme Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005, “entende-se por 

plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de contribuição definida 

aquele cujos benefícios programados 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.” 
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4. REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE FINANCIAMENTO 

Adota-se para as avaliações atuariais do Plano PBPA o regime financeiro de 

Capitalização e o Método de Capitalização Financeira Individual onde serão 

constituídas Reservas Matemáticas individualmente para os Participantes, sendo as 

mesmas equivalentes ao saldo da conta individual ou Conta Benefício, 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 taxa de juros como premissa para, 

juntamente a um indexador, determinar uma meta atuarial teórica como ferramenta 

para mensurar a rentabilidade dos recursos garantidores. 

5. EXPRESSÕES DE CÁLCULO E METODOLOGIAS 

O PBPA terá seus benefícios, contribuições e reservas, definidas conforme as 

formulações descritas a seguir: 

5.1. Expressão de cálculo dos Benefícios do Plano  

5.1.1. Aposentadoria Programada (RMP): 

O Participante ativo será elegível ao benefício de Aposentadoria Programada 

quando preencher, concomitantemente, as seguintes condições: 

I – 55 (cinquenta) anos de idade; 

II – 06 (seis) meses de vinculação ao Plano, se Participante Fundador; e 

III – 60 (sessenta) meses de vinculação ao Plano, se Participante não Fundador. 

É permitida a antecipação do benefício de Aposentadoria Programada ao 

Participante Fundador com 49 (quarenta e nove) anos de idade e ao Participante não 

Fundador com 50 (cinquenta) anos de idade, mantidas as condições dos itens II e III 

acima. 

O Participante, no requerimento da Aposentadoria Programada, deverá optar 

por uma das seguintes formas de pagamento: 

I – renda mensal por prazo determinado, calculada com base no saldo da conta 

individual do Participante e prazo de recebimento de, no mínimo, 10 (dez) anos. 
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II– renda mensal por prazo indeterminado, calculada com base no saldo da 

Conta Individual e a expectativa de vida do Participante, mediante aplicação do Fator 

Atuarial Equivalente. 

III – renda mensal equivalente a um percentual de, no máximo, 1,5% (um e meio 

por cento) do saldo da Conta Individual vigente na data do cálculo. 

É facultado ao Participante, alterar, conforme dispõe o Regulamento do Plano, 

a opção escolhida para o recebimento do Benefício de Aposentadoria, dentre a 

previstas nos itens I, II e III acima, bem como alterar o percentual escolhido previsto no 

item III. 

A renda mensal será recalculada, anualmente, no 1º (primeiro) dia de junho, com 

base no saldo remanescente da Conta Individual e a opção escolhida pelo participante. 

a) Renda mensal por prazo determinado ou indeterminado pela expectativa 

de vida: 

a |N
 

t:j
SC

RMP
t:j
  

b) Renda mensal por prazo indeterminado pela aplicação de percentual 

escolhido pelo Participante: 

t:j
SCαRMP

t:j


 

Nota 1: Caso a renda de Aposentadoria Programada resultar em valor 

inferior ao Benefício Mínimo Mensal de Referência, o saldo da Conta 

Individual será pago, de uma única vez, ao Participante. 

Nota 2: Quando do requerimento do Benefício ao Participante, será 

facultado o saque, de uma só vez, de até 20% (vinte por cento) do saldo da 

Conta Individual. 

Nota 3: O Participante tem a prerrogativa de alterar sua opção de renda 

anualmente, tanto em relação ao prazo, quanto em relação à forma. 

Nota 4: Considera-se para fins de cálculo da renda mensal a Conta Benefício 

já líquida do saque efetuado pelo Participante, conforme opções 

disciplinadas no regulamento.  

5.1.2. Aposentadoria por Invalidez (RMI): 

No caso de invalidez, o participante fará jus ao recebimento da Aposentadoria 

por Invalidez, sendo-lhe oferecidas as mesmas opções de renda da Aposentadoria 

Programada. 

A Aposentadoria por Invalidez de Participante que não tenha contratado a PAR 

será devida quando tenha sido reconhecida a aposentadoria por invalidez pela 

Previdência Social, ou a critério do OABPrev-SC. 



 

6 

 

Nos casos de inclusão no Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, de 

Participante já aposentado pela Previdência Social, eventual invalidez permanente 

deverá ser reconhecida por junta médica indicada pelo OABPrev-SC. 

Caso o participante tenha contratado a PAR, o capital segurado somente será 

devido no caso de morte ou invalidez total e permanente aceita pela sociedade 

seguradora contratada ou quando necessário comprovada por junta médica composta 

por um representante do Participante, um da referida seguradora e um do OABPrev-

SC. 

A renda mensal será recalculada, anualmente, no 1º (primeiro) dia de junho, com 

base no saldo remanescente da Conta Individual e a opção escolhida pelo participante. 

a) Renda mensal por prazo determinado ou indeterminado pela expectativa 

de vida: 

a |N
 

t:j
PAR

t:j
SC

RMI
t:j



  

b) Renda mensal por prazo indeterminado pela aplicação de percentual 

escolhido pelo Participante: 







 

t:j
PAR

t:j
SCαRMI

t:j
 

Nota 1: Caso a renda de Aposentadoria por Invalidez Total e Permanente 

resultar em valor inferior ao Benefício Mínimo Mensal de Referência, o saldo 

da Conta Individual será pago, de uma única vez, ao Participante. 

Nota 2:  Quando do requerimento do Benefício ao Participante, será 

facultado o saque, de uma só vez, de até 20% (vinte por cento) do saldo da 

Conta Individual. Ao Participante que tenha efetuado contrato de seguro 

para sua cobertura, ser-lhe-á facultado, escolher por sacar o valor previsto 

anteriormente, ou o total da Conta Benefício deduzido o valor 

correspondente ao Capital Segurado.  

Nota 3: O Participante tem a prerrogativa de alterar sua opção de renda 

anualmente, tanto em relação ao prazo, quanto em relação à forma. 

Nota 4: Considera-se para fins de cálculo da renda mensal a Conta Benefício 

já liquida do saque efetuado pelo Participante, conforme opções 

disciplinadas no regulamento.  

5.1.3. Benefício de Pensão por Morte de Ativo (RMMAtv): 

No caso de falecimento do Participante que não esteja em gozo de benefício, 

os Beneficiários indicados farão jus ao benefício de Pensão por Morte. Na falta de 

Beneficiários, o saldo existente na Conta Individual será pago aos herdeiros legais do 

Participante, conforme definidos na lei civil. 
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Quando ocorrer a cessação do pagamento da renda previsto no artigo anterior, 

em virtude da morte de qualquer Beneficiário, o saldo remanescente da Conta 

Individual relativo ao Beneficiário falecido, será pago, em uma única vez aos seus 

herdeiros legais mediante apresentação de alvará judicial específico exarado nos autos 

de ação de inventário ou arrolamento correspondente. 

No caso de Pensão por Morte de Ativo, os beneficiários poderão optar por uma 

das formas previstas para recebimento da Aposentadoria Programada, sendo 

considerada a expectativa de vida do beneficiário caso a opção seja pela renda mensal 

por prazo indeterminado. 

A renda mensal será recalculada, anualmente, no 1º (primeiro) dia de junho, com 

base no saldo remanescente da Conta Individual e a opção escolhida pelo participante. 

a) Renda mensal por prazo determinado ou indeterminado pela expectativa 

de vida: 

a |N
 

::
:

tjPARtjSC
RMMAtv tj


  

b) Renda mensal por prazo indeterminado pela aplicação de percentual 

escolhido pelo Participante: 

 tjPARtjSCRMMAtv tj ::: 

 
Nota 1: O saldo da Conta Individual será rateado entre os Beneficiários 

inscritos pelo participante para fins de cálculo do Benefício, observadas as 

disposições regulamentares.  

Nota 2: Caso a renda da Pensão Por Morte resultar em valor inferior ao 

Benefício Mínimo Mensal de Referência, o saldo da Conta Individual será 

pago, de uma única vez, ao Beneficiário. 

Nota 3: O Beneficiário tem a prerrogativa de alterar sua opção de renda 

anualmente, tanto em relação ao prazo, quanto em relação à forma. 

Nota 4: Considera-se para fins de cálculo da renda mensal a Conta Benefício 

já liquida do saque efetuado pelo Beneficiário, conforme opções 

disciplinadas no regulamento.  

5.1.4. Benefício de Pensão por Morte de Assistido (RMMAss): 

A Pensão por Morte de Participante Assistido será devida aos seus Beneficiários 

em razão do falecimento do Participante Assistido que estava percebendo Renda de 

Aposentadoria Programada, por Invalidez ou Diferida. 

Quando ocorrer a cessação do pagamento do Benefício em virtude da morte de 

qualquer Beneficiário, o saldo remanescente da Conta Individual relativo ao 

Beneficiário falecido, será pago, em uma única vez aos seus herdeiros legais mediante 
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apresentação de alvará judicial específico exarado nos autos de ação de inventário ou 

arrolamento correspondente. 

Na falta de Beneficiários, o saldo existente na Conta Individual será pago aos 

herdeiros legais do Participante mediante apresentação de alvará judicial específico 

exarado nos autos de ação de inventário ou arrolamento correspondente. 

A Pensão por Morte de Participante Assistido em gozo de Aposentadoria 

Programada, por Invalidez ou Diferida que vier a falecer, consistirá numa renda mensal 

que, se devida aos seus Beneficiários, corresponderá: 

a) ao valor dos benefícios de Aposentadoria Programada, Invalidez ou Diferida 

que o Participante Assistido vinha recebendo, na forma por ele escolhida, caso não 

tenha optado por manter a Contribuição de Risco; ou 

b) a uma renda mensal calculada com base no saldo da Conta Individual do 

Participante Assistido mais o capital correspondente a Parcela Adicional de Risco 

depositada na referida conta, calculada numa das formas de pagamento escolhidas 

pelo Beneficiário, previstas no artigo 34 do Regulamento, caso o Participante Assistido 

tenha optado por manter a Contribuição de Risco para cobertura adicional ao benefício 

de Pensão por Morte de Assistido. 

A opção prevista no item b deverá ser formulada pelo Beneficiário, por escrito, 

na data de requerimento do respectivo benefício. 

A renda mensal será recalculada, anualmente, no 1º (primeiro) dia de junho, com 

base no saldo remanescente da Conta Individual. 

 Caso o participante tenha optado por manter a Contribuição de Risco: 

a) Renda mensal por prazo determinado ou indeterminado pela expectativa 

de vida: 

a |N
 

::
:

tjPARtjSC
RMMAss tj


  

b) Renda mensal por prazo indeterminado pela aplicação de percentual 

escolhido pelo Participante: 

 tjPARtjSCRMMAss tj :::    

O saldo da Conta Individual será rateado entre os Beneficiários inscritos pelo 

participante para fins de cálculo do Benefício, observadas as disposições 

regulamentares.  

 Caso o participante não tenha optado por manter a Contribuição de Risco: 

tjtj RMPRMMAss ::   ou tjRMI :  

O benefício do titular será rateado entre os Beneficiários inscritos pelo 

participante, observadas as disposições regulamentares.  
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Nota 1: Caso a renda da Pensão Por Morte resultar em valor inferior ao 

Benefício Mínimo Mensal de Referência, o saldo da Conta Individual será 

pago, de uma única vez, ao Beneficiário. 

Nota 2: O Beneficiário tem a prerrogativa de alterar sua opção de renda 

anualmente, tanto em relação ao prazo, quanto em relação à forma. 

Nota 3: Considera-se para fins de cálculo da renda mensal a Conta Benefício 

já liquida do saque efetuado pelo Beneficiário, conforme opções 

disciplinadas no regulamento.  

5.2. Expressão de cálculo do valor atual dos compromissos do Plano: 

Tendo em vista que o Plano está estruturado na modalidade Contribuição 

Definida, o valor atual dos os benefícios de Aposentadoria Programada, Aposentadoria 

por Invalidez e de Pensão por Morte, corresponde ao saldo da conta individual 

contabilizada nas contas individuais. 

Valor Atual dos Compromissos do Plano com RMP, RMI e RPM: 

tj

t

j

t SCVABEN :

1




  

5.3. Plano de Custeio: 

5.3.1. Os benefícios do Plano serão custeados por meio de: 

I – Contribuição Básica;  

II – Contribuição Eventual; e 

III – Contribuição para Benefícios de Risco;  

5.3.2. Contribuição Básica: 

A Contribuição Básica, de caráter mensal e obrigatório, será livremente 

escolhida na data de ingresso do Participante no Plano PBPA e realizada por este. Esta 

contribuição será atualizada, anualmente, em 1º de junho pela variação do INPC – 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação IBGE, apurada no 

período de maio a abril, sendo que a mesma poderá ser alterada pelo Participante a 

qualquer momento, mediante requerimento enviado ao OABPrev-SC. 

5.3.3. Contribuição Eventual: 

A Contribuição Eventual, de caráter facultativo, corresponderá a um valor 

livremente escolhido pelo Participante ou Assistido. 

Contribuição Eventual poderá ser efetuada por aporte livremente escolhido pela 

Instituidora e por Empregador, mediante contrato específico celebrado entre estes e o 

OABPrev-SC e também por terceiros sem a necessidade de celebração do referido 

instrumento entre estes e o OABPrevSC. 
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5.3.4. Contribuição para Benefícios de Risco: 

A Contribuição de Risco destina-se a dar cobertura da Parcela Adicional de Risco 

contratada pela OABPrev-SC, junto a uma sociedade seguradora, para cobertura de 

morte e invalidez permanente do Participante. 

A Parcela Adicional de Risco – PAR, destina-se a compor os Benefícios de 

Aposentadoria por Invalidez total e permanente e de Pensão por Morte de Participante 

Ativo e Assistido, previstos no Regulamento e sua contratação é facultativa. O valor do 

capital segurado será livremente escolhido pelo Participante na data da contratação 

individual, e será revisto anualmente em 1º (primeiro) de janeiro. 

A OABPrev-SC fará a cobrança das Contribuições de Risco dos Participantes e 

repassará a sociedade seguradora. A Contribuição de Risco será recalculada e 

atualizada, no dia 1º de junho de cada ano, de acordo com a variação do INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, calculada pela Fundação IBGE, no período de maio 

a abril e em função da idade do Participante ou do Participante Assistido, bem como 

do valor da Parcela Adicional de Risco contratada. 

5.3.5. Contribuição Administrativa: 

As despesas administrativas serão custeadas pelos Participantes Ativos, 

Assistidos e Beneficiários, mediante taxa de carregamento e/ou administrativa, fixada 

no Plano de custeio aprovado pelo Conselho Deliberativo, observada a legislação 

vigente. 

5.4. Apuração dos Custos do Plano: 

Por se tratar de plano estruturado na modalidade Contribuição Definida, não há 

custo definido atuarialmente. O custo normal corresponde às contribuições Básicas, 

Eventuais e Contribuições para Benefícios de Risco. 

6. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS 

MENSAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

6.1. Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 





t

j

tjt CBRMBC
1

:

 

6.2. Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 





t

j

tjt CPRMBaC
1

:
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7. METODOLOGIA E EXPRESSÃO DE CÁLCULO DE INSTITUTOS 

7.1. Portabilidade (PORT): 

Ao Participante ativo que não esteja em gozo de benefício é facultada a opção 

pela portabilidade, transferindo os recursos financeiros da conta Participante para 

outro Plano de Benefícios, desde que atendidos os seguintes requisitos: 

I – ter, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses de vinculação ao Plano; e 

II – não estar em gozo de qualquer dos benefícios previstos no Regulamento. 

A carência prevista no item I não se aplica para o Participante Fundador. 

O direito acumulado pelo Participante Ativo no Plano de Benefícios corresponde 

ao valor do saldo da Conta Individual, na data da opção pela Portabilidade. 

O valor a ser portado será atualizado pela valorização da Cota, no período 

compreendido entre a data base do cálculo e a efetiva transferência dos recursos ao 

Plano de benefícios receptor. 

tjtj SCPORT ::   

7.2. Benefício Proporcional Diferido (BPD): 

O Participante ativo poderá optar pelo Instituto do Benefício Proporcional 

Diferido, hipótese em que se tornará Participante Remido, na ocorrência simultânea 

das seguintes situações: 

I - cessação do vínculo com o Instituidor; 

II - Não estar habilitado a receber qualquer dos Benefícios previstos no 

Regulamento do Plano; e 

III - cumprimento da carência de 36 (trinta e seis) meses de vinculação do 

Participante ao Plano. 

O Participante que tiver optado pelo Instituto do Benefício Proporcional Diferido 

fará jus ao benefício de Aposentadoria Diferida, quando cumpridas as respectivas 

elegibilidades. 

tjtj RMPBPD :: 

  
7.3. Resgate (RC): 

O valor resgate, quando houver o desligamento do participante no plano, 

corresponderá à totalidade do saldo da Conta Individual na data da opção.  

O Participante poderá optar pelo Instituto do Resgate desde que não esteja em 

gozo de qualquer um dos benefícios. 

O pagamento do Resgate está condicionado à carência de 36 (trinta e seis) 

meses, contados a partir da data de inscrição no Plano. Para as contribuições realizadas 

por Pessoas Jurídicas ao Plano PBPA, somente será admitido o Resgate após o 
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cumprimento de prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses, contado da data do 

respectivo aporte. 

O exercício do Resgate da totalidade da Conta Individual implicará no 

cancelamento da inscrição do Participante no Plano, extinguindo-se, com o seu 

pagamento, todo e qualquer obrigação da Entidade para com o Participante ou seus 

Beneficiários, com exceção do pagamento das parcelas vincendas do Resgate. 

Observada a carência de que trata o § 1º do artigo 78 do Regulamento, o 

participante que não esteja em gozo de benefício poderá, a cada dois anos, resgatar 

até vinte dos valores vertidos a título de Contribuições Básicas, sem a obrigatoriedade 

de seu desligamento do Plano. 

Após o cumprimento da carência de que trata o § 1º do artigo 78 do 

Regulamento, o participante ativo poderá, a qualquer tempo, sem a obrigatoriedade 

de seu desligamento do Plano, exercer o resgate das seguintes parcelas: 

a) Até 100% dos valores oriundos de portabilidade acumulados na Subconta 

Valores Portados de EFPC; 

b) Até 100% dos valores oriundos de portabilidade acumulados na Subconta 

Valores Portados de EAPC; 

c) Até 100% dos valores oriundos de contribuições eventuais vertidas pelo 

participante. 

Observada a carência de que trata o § 2º do artigo 78 do Regulamento, será 

facultado ainda ao participante ativo, sem a obrigatoriedade de seu desligamento do 

Plano, exercer o resgate de até 100% dos valores oriundos das contribuições eventuais 

vertidas por empregadores, terceiros ou instituidores. 

a) Resgate quando houver o desligamento do participante no Plano: 

tjSCjRC :  

b) Resgate sem o desligamento do participante no Plano: 

tjSCpercentualjRC :
 

8. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 

SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS DECORRENTES DE 

INVALIDEZ E MORTE 

O valor da parcela adicional de risco, seja de morte ou de invalidez, será 

livremente escolhido pelo participante e sendo a respectiva contribuição obtida pela 

aplicação da tabela de preços por idade da Seguradora contratada. 
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9. EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ANUIDADES ATUARIAIS OU 

FATORES ATUARIAIS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

DECORRENTES DE SALDOS INDIVIDUAIS 

A expressão de cálculo das anuidades atuariais ou fatores atuariais para concessão dos 

benefícios quando decorrentes de saldos individuais é a seguinte: 

 
a |N

=
(1+𝑖)𝑁−1

𝑖×(1+𝑖)𝑁

 

 

10.SIMBOLOGIA 

 

 
tjSC :
: Saldo da Conta Individual do Participante “j”, no instante “t”, expressa em 

reais. Podendo ser obtida da seguinte forma:  

𝑆𝐶𝑗:𝑡 = ∑
𝐶𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑗;𝑁 +  𝐶𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑐𝑗;𝑁 + 𝐶𝑃𝑜𝑟𝑡𝐴𝑗;𝑁 + 𝐶𝑃𝑜𝑟𝑡𝐹𝑗;𝑁

𝑉𝐶𝑁
× 𝑉𝐶𝑡

𝑡

𝑁=1

 

Onde:  

o j: Parâmetro referente à identificação do Participante; 

o t: Parâmetro referente à identificação do instante de apuração dos valores; 

o CPartic j:n : Contribuições Básicas e Eventuais do Participante, recolhidas a este 

plano, nos diferentes instantes “n”, expressa em moeda corrente, líquida da taxa 

para custear as despesas administrativas; 

o CPatroc j:n : Refere-se ao valor da Subconta Contribuição de Empregadores e 

Instituidores, formada pela contribuição Básica e Eventual, recolhida por 

empregadores e/ou instituidores em favor do participante “j”, nos diferentes 

instantes “n”, expressa em moeda corrente, líquida da taxa para custear as 

despesas administrativas;  

o CPortAj:n : Refere-se ao valor da Subconta Valores Portados de EAPC, formado 

pelos valores oriundos de Portabilidade, em nome do participante “j”, nos 

instante “n”, constituídos em plano de benefícios administrados por Entidade 

Aberta de Previdência Complementar ou Sociedade Seguradora;  

o CPortF j:n : Refere-se ao valor da Subconta Valores Portados de EFPC, formado 

pelos valores oriundos de Portabilidade, em nome do participante “j”, nos 

instante “n”, constituídos em plano de benefícios administrados por Entidade 

Fechada de Previdência Complementar; e 
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o VCn : Valor da Cota que expressa a rentabilidade líquida dos recursos 

garantidores das Contas Individuais, nos diferentes instantes “N”.  

o N = 1, 2, 3... “t” 

 a |N
: Anuidade postecipada, imediata e por “N” anos, utilizada para converter o 

saldo da Conta Individual (
tjCB :
) em uma renda mensal por prazo determinado 

ou indeterminado pela Expectativa de Vida, podendo ser obtida da seguinte 

forma: 

m

)  N(

m

|N i

)i(11
a




 

 i : Taxa real de juros anual; 

 
mi : Taxa equivalente mensal de juros, calculada da seguinte forma: 

100*1
100

i
1i

12

1

m

































   

 N: Prazo, em anos, utilizado para cálculo da renda. No caso de renda por prazo 

indeterminado, “N” será equivalente à expectativa de vida “ xe ” do participante 

ou do beneficiário apurada na data relativa ao cálculo do beneficio; 

   = equivale a 13 (treze), representando o número de rendas pagas por ano. 

 xe  refere-se à expectativa de vida na idade atual “x” no ato do cálculo da renda. 

Tal expectativa representa o número médio de anos que um grupo de indivíduos 

de mesma idade pode esperar viver se mantidas, a partir de então, as taxas de 

mortalidade observadas. Pode ser apurada pela seguinte formulação: 

x

xw

1t

tx

x
l

l

0,5e









 

 Para participantes válidos, inválidos ou para os seus beneficiários, considera-se a 

expectativa de vida resultante da Tábua de Mortalidade adotada como hipótese 

vigente no exercício. 

 xl : número de pessoas vivas no início do ano para a idade “x” de acordo com a 

Tábua de Mortalidade; 

 W: idade ômega da Tábua de Mortalidade Geral, equivalente à última idade em 

anos da Tábua, onde teoricamente o “lx+1” é zero; 
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   = percentual entre 0,1 % (um décimo por cento) e 0,75% (setenta e cinco 

centésimos por cento) sobre o saldo da Conta Individual, a ser considerado no 

pagamento do benefício. 

 x: Idade atual do participante ou de seu beneficiário em anos; 

 PARt:j : Parcela Adicional de Risco, destinada a compor os benefícios de 

Aposentadoria por Invalidez e de Pensão por Morte do Participante Ativo ou 

Assistido “j” juntamente ao SC:tj no instante “n = t”. 

 

11.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente Nota Técnica Atuarial apresenta os métodos e hipóteses do Plano 

de Benefícios Previdenciários do Advogado – PBPA e está adequada aos seus 

propósitos, atendendo aos parâmetros mínimos estabelecidos pelos órgãos 

reguladores e fiscalizadores. 

Tendo em vista se tratar de Plano estruturado na modalidade Contribuição 

Definida, não há apuração de balanço de perdas e ganhos atuariais, haja vista que as 

hipóteses não são consideradas para definição do resultado técnico, do custo ou do 

custeio do plano de benefícios, mas apenas para conversão do saldo acumulado em 

renda mensal. 

Pelo mesmo motivo, os benefícios serão anualmente ajustados ao Saldo de 

Contas mantido em favor do Participante, utilizando-se, para tanto, as mesmas 

formulações constantes da presente Nota Técnica Atuarial. 

A aplicação das formulações apresentadas nesta Nota Técnica observa as regras 

estabelecidas no Regulamento do PBPA e atende à Instrução PREVIC N° 27, de 04 de 

abril de 2016, e ao disposto no §2º do art. 18 da Lei Complementar Nº 109, de 

29/05/2001. 

 

Florianópolis (SC), 29 de dezembro de 2016 
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