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PARECER TÉCNICO ATUARIAL PERTINENTE À FINALIDADE DAS 

CONTRIBUIÇOES EXTRAORDINÁRIAS DO PLANO DE RENDA VINCULADA – PRV 
SALDADO INSCRITO SOB O NÚMERO CNPB 19.790.001-74 – ADMINISTRADO 

PELA SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA DATAPREV – 
PREVDATA 

 
 
O Plano PRV foi saldado e fechado à novas adesões em 31/12/2008. A insuficiência de 

reserva técnica identificada à época está sendo equacionada pelas patrocinadas e pelos 

participantes. 

A parte da insuficiência que coube a Patrocinadora Dataprev, foi registrada no Termo de 

Compromisso firmado entre Dataprev e Prevdata. A dívida foi reconhecida e classificada 

como saldo de serviço passado e saldo de déficit técnico.  

A partir de 01/2009, a Dataprev iniciou o pagamento mensal das parcelas do Termo de 

Compromisso. Em 12/2018, quitou todo o saldo do serviço passado, mantendo a partir 

do exercício seguinte, somente, a amortização do deficit técnico. 

Quanto a parcela da insuficiência que coube aos participantes, essa é devida 
paritariamente entre participantes e patrocinadoras, enquanto o mesmo se manter como 
ativo no plano ou até o encerramento do citado equacionamento, se ocorrer antes da 
concessão de aposentadoria complementar ou pensão por morte de participante em 
atividade. 
 
Outro equacionamento vigorou no período de 06/2015 a 03/2021, e custeou a 
insuficiência técnica verificada no exercício de 2014. As contribuições extraordinárias 
foram pagas paritariamente entre participantes ativos e patrocinadoras, e, integralmente, 
custeadas pelos assistidos e pensionistas. 
 

Todas as contribuições extraordinárias que vigoraram e vigoram para o Plano PRV 
Saldado, são destinadas, em sua totalidade, ao pagamento futuro de benefícios de 
complementação de aposentadorias e de pensões por morte. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021. 

 
 

Atenciosamente, 
 

Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco 
Atuário Responsável pelos Planos – MIBA 305  
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Assinaturas

Sergio Mendes de Azevedo Tinoco
Assinou

Log

02 set 2021, 14:33:13 Operador com email stinococonsultores09@gmail.com na Conta 2b6e0e4f-d128-4d10-905c-

90530de5521b criou este documento número 4ed0e024-d971-49fe-9b2f-4334261f187a. Data

limite para assinatura do documento: 02 de outubro de 2021 (14:29). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

02 set 2021, 14:33:14 Operador com email stinococonsultores09@gmail.com na Conta 2b6e0e4f-d128-4d10-905c-

90530de5521b adicionou à Lista de Assinatura:

stinococonsultores09@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Sergio Mendes de Azevedo Tinoco e CPF 178.591.317-49.

02 set 2021, 14:35:37 Sergio Mendes de Azevedo Tinoco assinou. Pontos de autenticação: email

stinococonsultores09@gmail.com (via token). CPF informado: 178.591.317-49. IP: 187.114.98.55.

Componente de assinatura versão 1.136.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

02 set 2021, 14:35:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

4ed0e024-d971-49fe-9b2f-4334261f187a.
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4ed0e024-d971-49fe-9b2f-4334261f187a, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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