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PARECER ATUARIAL 
 
 

1. Objetivo 

 

Este parecer atuarial tem como objetivo atender à Resolução CGPC n° 23, de 

06/12/2006, que em seu artigo 3°, inciso IV, estabelece a disponibilização do parecer 

atuarial do Plano de Benefícios aos participantes e assistidos. Em consonância à Instrução 

PREVIC nº 12, de 13/10/2014, sua elaboração considerou todos os fatores relevantes para 

apuração dos resultados da Avaliação Atuarial. 

A Avaliação Atuarial com data-base em 31/12/2016 teve como finalidade apurar o 

resultado financeiro-atuarial e dimensionar as Provisões Matemáticas e o Patrimônio para 

Cobertura do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PREVER, administrado 

pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos 

Advogados do Brasil e da CAASP – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo -  

OABPREV-SP, bem como avaliar a rentabilidade dos recursos garantidores das Provisões 

Matemáticas, os resultados do Plano de Gestão Administrativa da Entidade e apresentar as 

hipóteses adotadas na citada avaliação e que passarão a vigorar a partir de 01/04/2017. 

2. Base Cadastral 

As informações referentes aos participantes ativos, participantes assistidos e 

pensionistas para a Avaliação Atuarial, foram fornecidas pela Entidade e enviadas em arquivo 

eletrônico, em 07/02/2017, com data-base em 31/12/2016, em formato “xls”.  

Em análise às informações encaminhadas, verificou-se um aumento de 8,92% no 

número de participantes ativos em relação ao ano anterior, passando de 37.848 indivíduos 

em 31/12/2015 para 41.224 em 31/12/2016. Quanto aos participantes assistidos, ocorreu 

um aumento no número de aposentadorias, passando de 28 em 31/12/2015 para 34 

benefícios em percepção em 31/12/2016. Em relação aos beneficiários pensionistas, 

observou-se que também houve um aumento no número de benefícios em manutenção, 

passando de 75 em 31/12/2015 para 87 benefícios em 31/12/2016.  

Na comparação da base de dados, considerando-se toda a massa de participantes e 

assistidos, com os resultados contábeis registrados em 31/12/2016, verificou-se uma 

diferença entre os Saldos de Contas e os valores das Provisões Matemáticas, correspondente 

a 0,07% do Patrimônio de Cobertura do Plano em 31/12/2016, no valor de R$ 368.418,92.  
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Esta ocorrência foi devidamente explicada pela Diretoria Financeira do Grupo Icatu 

Seguros, responsável pela Contabilidade da Entidade OABPREV-SP, conforme transcrito a 

seguir: 

No exercício de 2015 foi identificado que a metodologia aplicada para o 

cálculo da cota do plano OABPREV-SP considerava a cotização bruta 

(rentabilidade sem dedução das despesas administrativas), causando uma 

distorção no valor da cota que resultou em uma diferença entre o somatório 

dos saldos individuais e o patrimônio social do plano. Este descasamento 

não fora identificado anteriormente em virtude do formato sistêmico 

disponível à época para demonstrar o saldo das provisões matemáticas. 

Em razão disso, os ajustes operacionais da metodologia de cotização 

tiveram início em março de 2015 e os ajustes sistêmicos foram realizados 

no decorrer do exercício de 2016 para perfazer a conclusão desta solução 

que deverá ter a sua finalização em 2017. A última etapa do plano de ação 

destes ajustes contempla a inserção da movimentação do fluxo de caixa 

previdencial (disponível, a pagar e a receber) no cálculo da cota, o que 

refletiu em uma diferença de R$ 368.418,92 no mês de dezembro/2016, 

porém tendo o seu equacionamento em 2017, dirimindo eventuais prejuízos 

ao Plano e participantes. 

3. Hipóteses atuariais 

O Anexo da Resolução CGPC n° 18, de 28/03/2006, em seu item 1, determina que as 

hipóteses atuariais, sejam estas biométricas, demográficas, econômicas ou financeiras, 

devem estar adequadas às características da massa de participantes e assistidos e ao 

regulamento do plano de benefícios de caráter previdenciário. 

Assim, as hipóteses atuariais adotadas para a Avaliação Atuarial de encerramento do 

exercício de 2016, para vigência a partir de 01/04/2017, considerando-se a manifestação da 

Entidade quanto ao Estudo Técnico de Aderência das Hipóteses Atuariais – ETAH 07/2016, 

desenvolvido pelo atuário do Plano PREVER, são: 

a) Taxa Real de Juros:  

→ 5,65% a.a. para recálculo de benefícios de participantes assistidos e beneficiários 

com data de início do benefício até 31/03/2010; 
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→ 0,00% a.a. para cálculo e recálculo de benefícios de participantes assistidos e 

beneficiários com data de início do benefício a partir de 01/04/2010. 

Justificativa da Entidade para adoção desta hipótese: 

Por prudência, mesmo sendo um plano de benefícios estruturado no modelo 

de Contribuição Definida, esta entidade fixou em 0,00% ao ano a taxa de 

juros para cálculo de benefícios iniciados a partir de 01/04/2010, conforme 

formulação em Nota Técnica Atuarial, de modo a evitar antecipação de 

expectativas no cálculo inicial e no recálculo anual de benefícios, quanto à 

rentabilidade futura proveniente da aplicação dos recursos garantidores das 

provisões matemáticas de benefícios concedidos, que são permanentemente 

incorporadas aos saldos de contas dos assistidos. Desse modo, os efeitos da 

rentabilidade no valor dos benefícios serão incorporados somente a 

posteriori, quando do recálculo anual dos benefícios, em junho de cada ano, 

para ajuste da renda mensal aos saldos de conta.  

Apenas para um grupo remanescente de assistidos, com data de início do 

benefício até 31/03/2010, ao qual já havia sido aplicada taxa de juros 

superior a 0,00% ao ano, é que permanece esta distinção, cuja taxa de juros 

está no nível de 5,65% ao ano, com o objetivo de ser evitada uma redução 

no valor do benefício mensal, quando da revisão anual do benefício.  

b) Tábua de Mortalidade Geral: AT 2000 – F. 

Justificativa da Entidade para adoção desta hipótese: 

A tábua AT-2000 F já tem sido utilizada como hipótese para mortalidade 

geral nesta Entidade e continua sendo uma opção conservadora e aderente 

à massa de participantes e assistidos, pelo que se mostra adequada para 

vigência em todos os efeitos das avaliações atuariais e cálculos de 

benefícios do Plano PREVER, a partir de 01/04/2017.  

c) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT 2000 – F. 

Justificativa da Entidade para adoção desta hipótese: 

No último exercício, a tábua AT 2000-F foi utilizada como hipótese para 

mortalidade de inválidos. Tendo em vista se tratar de um plano com uma 

quantidade insuficiente de participantes inválidos para realização de 

testes de aderência significantes, os resultados dos estudos realizados 

indicam que esta hipótese deve ser a mesma utilizada para mortalidade 
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geral, qual seja a tábua AT 2000-F. Assim, utiliza-se do conservadorismo 

para se estimar a expectativa de vida destes participantes, objetivando o 

recebimento de benefícios pelo tempo esperado.  

Sendo este o caso de um plano de benefícios estruturado na modalidade de 

Contribuição Definida (CD), vale ressaltar que as hipóteses atuariais não são utilizadas para 

apuração das obrigações da Entidade junto a seus participantes e beneficiários, que está 

relacionada aos saldos de conta individuais, mas sim para o cálculo das rendas mensais, ou 

seja, são utilizadas para apuração do valor do benefício mensal, quando de sua concessão 

e em seu recálculo anual. 

4. Resultados financeiros e atuariais 

O Plano PREVER, administrado pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional 

de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP – Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo - OABPREV-SP, apresentou financeiramente, em 31/12/2016 uma 

Provisão Matemática de R$ 535.142.699,01, sendo R$ 15.745.934,42 referentes à Provisão 

Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 519.396.764,59 referentes 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 

de Benefícios Previdenciários do Advogado - PREVER para com os seus participantes e 

assistidos está limitada aos saldos de contas individuais, conforme formulação constante em 

Nota Técnica Atuarial vigente.  

Do ponto de vista atuarial, é necessária uma base de dados com saldos de conta 

individuais de todos os participantes ativos, participantes assistidos e beneficiários 

pensionistas, cujos totais por benefícios a conceder e por benefícios concedidos sejam 

equivalentes aos valores das Provisões Matemáticas lançadas contabilmente. Pelas razões 

expostas anteriormente, está justificada a impossibilidade de apresentação destes saldos 

de conta, devendo o resultado de equilíbrio técnico ser atestado pelo gestor do plano da 

Entidade.  

Quanto à rentabilidade auferida pelos recursos do plano em 2016, considerando-se 

as cotas informadas e vigentes em 31/12/2015 e 31/12/2016, verificou-se que esta resultou 
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em 13,51%. No mesmo período, o índice de referência equivalente à variação do INPC1 

acumulado com a taxa real de juros fixada na Avaliação Atuarial atingiu 7,39%, para a taxa 

de juros de 0,00% a.a., e 13,46%, para a taxa de juros de 5,65% a.a.    

Por fim, quanto ao Plano de Gestão Administrativa, verificou-se a sua 

sustentabilidade em 2016 por conta da cobertura de despesas administrativas pelas 

correspondentes receitas, bem como pela utilização de recursos acumulados no Fundo 

Administrativo, quando necessário. Contudo, observou-se no exercício de 2016 um aumento 

de 50,62% do Fundo Administrativo em relação ao ano de 2015, já que em 31/12/2015 

correspondia a R$ 14.687.174,68 e apresentava em 31/12/2016 um montante de R$ 

22.122.288,29.  

Considerando-se todo o exposto no presente parecer, com a implementação dos 

ajustes nas bases de dados, especificamente nos saldos de contas individuais dos 

participantes e assistidos, os quais estão previstos para ocorrer logo no exercício de 2017, 

em igualdade com as Provisões Matemáticas apuradas financeiramente e lançadas 

contabilmente, ficará evidenciado o equilíbrio financeiro-atuarial no Plano de Benefícios 

Previdenciários do Advogado - PREVER, administrado pelo Fundo de Pensão 

Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP 

– Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - OABPREV-SP. 

Florianópolis, 31 de março de 2017.  

Altair Doerner Hoepers 
Atuário MIBA 774 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

considerado para cada mês de comparação com a rentabilidade a variação do INPC correspondente ao mês 

imediatamente anterior.   


