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Principais Alterações Regulamentares

Redução da Cota da 

Complementação de Pensão

Alteração do Valor do Pecúlio 

por Morte

Aumento da Idade Mínima de 

Aposentadoria para 60 anos com 

regra de transição

Desvinculação da Previdência 

Social

Instituição do Benefício 

Mínimo

Revisão do Valor da 

Portabilidade



Variáveis que afetam o cálculo de joia

Variáveis Alteração Regulamentar

Tempo de Contribuição Aumento da Idade Mínima

Resolução 12/1982

Resolução CD 26/2011

Variáveis Alteração Regulamentar

Tempo de Contribuição Aumento da Idade Mínima

Cálculo do Benefício
• Redução da Cota da Pensão
• Alteração do Valor do Pecúlio por Morte
• Desvinculação da Previdência Social

Cálculo da Contribuição Desvinculação da Previdência Social

Hipóteses Atuariais -



Processo de Recálculo de Joia

Recalcular o Fator de 

Joia na data da adesão

Apurar Novo Fator 

de Joia

Apurar Crédito ou 

Débito Contributivo

Crédito Contributivo 

Remanescente

PASSO 1

PASSO 3

PASSO 2

PASSO 4



Recalcular o Fator de Joia Original

As informações cadastrais na data de adesão;

As hipóteses vigentes na data de adesão.

A metodologia de joia aplicável na data de adesão;

Recálculo de Joia Original posicionado na data de adesão considerando:

Os efeitos das alterações regulamentares;



Apurar Crédito ou Débito Contributivo

Apurar o Crédito ou Débito Contributivo no período entre a adesão e a

alteração regulamentar considerando:

A diferença de cada mês entre a contribuição com Joia apurada no Passo 1 e o 

efetivamente pago pelo participante;

São consideradas as amortizações e as dilatações de joia efetuados

pelo participante;

A diferença de cada mês foi atualizada pelo reajuste salarial e pela taxa de juros 

atuarial vigentes em cada data;

A soma das diferenças atualizadas de todo o período gera um crédito ou um 

débito contributivo.



Apurar o Novo Fator de Joia

Apurar o Novo Fator de Joia considerando:

O saldo devedor calculado com Joia apurada no Passo 1 na data de alteração 

regulamentar;

Utilizar o crédito ou débito contributivo no Passo 2 para reduzir ou incrementar o 

saldo devedor;

Apurar o Novo Fator de joia com base no saldo devedor reduzido ou 

incrementado;

Aos que dilataram joia, foi apurado novo fator dilatado considerando o saldo 

devedor reduzido ou incrementado e a alteração do prazo de dilatação;

Alguns participantes zeraram o novo fator de joia e ficaram com Crédito 

Contributivo Remanescente.



Crédito Contributivo Remanescente

Aos participantes com Crédito Contributivo Remanescente:

O montante será atualizado mensalmente pelo retorno de investimentos líquido da 

despesa administrativa;

O montante será pago em parcela única na data da aposentadoria;

Eventual invalidez ou morte anulará o crédito contributivo remanescente 

mencionado, uma vez que não são apurados créditos ou débitos na ocorrência 

desses eventos.



Principais Impactos

Situações que impactaram no recálculo:

Maior postergação da data prevista de aposentadoria (+);

Participantes de nível médio (+);

Dilataram o prazo (-);

Participantes da Resolução CD 26/2011 tiveram maior impacto no Passo 1;

Participantes da Resolução 12/1982 tiveram maior impacto no Passo 2.



Resultados do Recálculo de Joia

Principais resultados do Recálculo de Joia:

O fator de joia reduziu 37,4% em média;

O valor presente da contribuição diminuiu em R$ 220,5 milhões;

O Fundo de Crédito Especial totaliza R$ 8,3 milhões na sua criação;

1.322 participantes tiveram redução no fator de joia;

555 participantes possuem Crédito Contributivo Remanescente.
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