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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Previdência

Nota Técnica SEI nº 26/2019/SPREV/SEPRT-ME
Assunto: Requerimento de Informação nº 259/2019 - CD, de autoria do Deputado Daniel Coelho.

I - SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de Requerimento de Informação nº 259/2019 – CD, de autoria do Deputado
Daniel Coelho, em que são solicitadas informações acerca dos estudos de impactos elaborados por esta
Secretaria relativos à Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, tanto do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) quanto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
2.
Conforme informações extraídas do sítio da Câmara dos Deputados, o prazo para retorno
das informações àquela Casa legislativa é 06 de maio de 2019.
II - ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
3.
Diversos Requerimentos de Informação, dirigidos ao Ministro de Estado da Economia,
com fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, têm sido encaminhados à Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho para produção dos dados técnicos necessários a sua resposta.
4.
Registre-se que todas as manifestações técnicas que fundamentaram a PEC nº 06/2019
encontram-se disponíveis na página da Previdência Social na Internet, no seguinte endereço
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-social/transparencianova-previdencia/e contemplam:
a) Nota Técnica SEI nº 2/2019/SPREV/SEPRT-ME, da Secretaria de Previdência, com
apresentação das alterações propostas;
b) Nota Informativa SEI nº 85/2019/SE-ME, da Secretaria-Executiva do Ministério da
Economia, com encaminhamento da minuta da proposta para apreciação do Ministro da
Economia;
c) Nota Técnica SEI nº 3/2019/SPREV/SEPRT-ME, da Secretaria de Previdência, com
estimativa agregada de impacto da proposta;
d) Nota Técnica SEI nº 4/2019/SPREV/SEPRT-ME, da Secretaria de Previdência, em
substituição à Nota Técnica SEI nº 3/2019/SPREV/SEPRT-ME, com estimativas detalhadas
ano a ano para o período de 2019 a 2028 e totalizadas para 4, 10 e 20 anos e respectiva
memória de cálculo;
e) Nota Técnica SEI nº 1/2019/SEAFI/SOF/FAZENDA-ME, da Secretaria de Orçamento
Federal, com a proposta e minuta de Exposição de Motivos;
f) Nota Técnica SEI nº 1/2019/SUPEF/STN/FAZENDA-ME, da Secretaria do Tesouro
Nacional, com análise dos aspectos fiscais da proposta;

07/05/2019 18:07

SEI/ME - 2266332 - Nota Técnica

2 de 9

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

g) Parecer Conjunto SEI nº 1/2019/CAP/PGACTP/PGFN-ME, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com avaliação jurídica da proposta;
h) Nota Técnica SEI nº 5/2019/SPREV/SEPRT-ME, da Secretaria de Previdência, com
informações complementares à Nota Técnica SEI nº 2/2019/SPREV/SEPRT-ME;
i) Nota Técnica SEI nº 6/2019/SPREV/SEPRT-ME, da Secretaria de Previdência, em
substituição às Notas Técnicas SEI nº 03/2019/SPREV/SEPRT-ME e 04/2019/SPREV
/SEPRT-ME, com estimativa de impacto e memória de cálculo da proposta detalhada ano a
ano para o período de 2019 a 2028 e totalizadas para 4, 10 e 20 anos;
j) Projeções Atuariais para o RGPS, Relatório da Avaliação Atuarial do RPPS dos Servidores
Civis da União 2019 e correspondente Nota Técnica Atuarial, anexos ao Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2020 (PL n° 2/2018-CN).
5.
Além disso, nesse endereço da Internet estão sendo disponibilizadas várias outras
informações relativas aos estudos de impacto da PEC nº 06/2019, inclusive os microdados utilizados e
memórias de cálculo, que serão indicadas para responder vários dos quesitos solicitados neste
Requerimento.
6.
É importante destacar que as estimativas apresentadas nesta Nota Técnica encontram-se
atualizadas em relação aos valores que constaram da Exposição de Motivos que acompanhou a PEC nº
06/2019, pelas seguintes razões: a) foi alterado o ano inicial dos impactos fiscais de 2019 para 2020,
passando a estimativa acumulada em 10 anos a contemplar o período de 2020 a 2029, e não mais de 2019
a 2028; b) foram atualizados os parâmetros macroeconômicos, principalmente em termos de estimativas
de crescimento econômico e evolução do salário mínimo, a partir das informações da Grade de
Parâmetros Macroeconômicos da Secretaria de Política Econômica, divulgada no início de março
(posteriormente ao envio da PEC), adequada ao PLDO 2020; c) outros refinamentos nos cálculos, de
menor impacto.
III - ANÁLISE
7.
No que se refere ao estudo atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social que
embasou a Proposta de Emenda Constitucional - PEC nº 06/2019, este segue o modelo descrito no
Relatório da Avaliação Atuarial que consta do Anexo de Metas Fiscais IV.6 do PLDO 2020.
8.
Quanto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o estudo atuarial consiste naquele
publicado no Anexo de Metas Fiscais IV.5 da PLDO de 2020. Tal documento descreve as projeções mais
recentes e a versão mais atualizada do modelo de projeções fiscais do RGPS, a mesma em uso para as
demais avaliações relativas à PEC 06/2019, com a respectiva nota metodológica, na qual constam as
fontes de informações e hipóteses utilizadas.
9.
Apresentamos, a seguir, as informações solicitadas no Requerimento de Informação nº
259/2019 - CD.
1 e 2 - Qual o modelo matemático aplicado para se determinar a projeção de despesa para 2019
(para os próximos 10 anos) para o RGPS urbano, RGPS rural, RPPS da União e das Forças
Armadas? Descrever cada uma das variáveis e constantes utilizadas e a origem dos parâmetros.
10.
No que se refere ao RPPS, é utilizada uma modelagem de avaliação atuarial com método
de financiamento agregado, em sua variante ortodoxa, conforme descrito no arquivo “Relatório do Estudo
Atuarial dos Impactos da PEC nº 06/2019”, disponibilizado na seção “Dados, Metodologias e Estudos –
Impactos PEC nº 06/2019”, subseção “RPPS da União”, em http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia
/politicas-de-previdencia-social/transparencia-nova-previdencia/. A formulação é descrita no arquivo
“Base Técnica - Nota Técnica Atuarial” e as tábuas biométricas utilizadas são disponibilizadas no arquivo
“Base Técnica - Tábuas Biométricas”.
11.
Trata-se, assim, de modelo de avaliação atuarial de plano de benefício definido, em que se
apuram, individualmente, as provisões matemáticas previdenciárias, por meio dos valores de benefícios
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futuros e de contribuições futuras de cada participante, elegem-se as premissas e hipóteses e o método de
financiamento consagrado pela técnica atuarial (no caso, o método agregado em sua variante ortodoxa) e
processam-se os dados individuais de cada participante para determinar a data provável de sua
aposentadoria ou a sua saída do plano pela ocorrência de invalidez ou morte. As hipóteses e premissas
utilizadas são demonstradas no referido arquivo.
12.
No que se refere ao RGPS, as séries históricas das variáveis e dados primários utilizados,
bem como a descrição das equações completas da avaliação da situação atuarial do RGPS podem ser
obtidas nos respectivos Anexos de Metas Fiscais – Projeções Atuariais do RGPS, em ), , também
disponibilizado em na seção “Avaliação Atuarial – PLDO 2020”O modelo de projeções do RGPS segue
arcabouço metodológico similar ao padrão internacional encontrado nos modelos amplamente utilizados
pelo Banco Mundial (Modelo Prost - Pension Reform Options Simulation Tool-kit) e pela Organização
Internacional do Trabalho (ILO-Pension Model). Inicialmente, parte-se da projeção das quantidades de
benefícios (estoques), a qual se dá por meio de estimativas da dinâmica do fluxo de entradas (concessões)
e saídas (cessações) de benefícios do sistema, as quais, por sua vez, refletem a transição demográfica em
curso no país. Em seguida, é projetada a evolução dos preços fundamentais para o comportamento da
despesa previdenciária, ou seja, dos rendimentos médios de diversos subconjuntos populacionais bem
como regras de cálculo e de reajustes dos benefícios. Por fim, são projetados os valores, referentes ao
cômputo das despesas e receitas, bem como das massas salariais de subconjuntos populacionais e
crescimento do PIB. Nesse sentido, o modelo leva em conta aspectos socioeconômicos e demográficos,
tais como tábuas de mortalidade, projeções populacionais, taxa de participação no mercado de trabalho,
grau de urbanização, além de métodos quantitativos para estimar probabilidades de entrada e permanência
em benefício. No entanto, ressalta-se que o modelo não utiliza informações individuais, mas sim
informações de coortes (ou classes anuais) populacionais. Essas promovem o agrupamento de indivíduos
nascidos no mesmo ano, os quais possuem características demográficas similares, e acompanham sua
evolução ao longo do tempo. Nesse sentido, a utilização de coortes populacionais apresenta-se como a
unidade demográfica diretamente acima do nível individual.
13.
Quanto aos dados utilizados nas estimativas do RGPS, estes se encontram disponíveis na
mesma página eletrônica, na seção “Dados, Metodologias e Estudos – Impactos PEC nº 06/2019”,
subseção “RGPS”, clicando-se em “Dados Primários utilizados no Modelo de Projeções Fiscais”.
Basicamente, tal conjunto de informações contempla:
a) Informações demográficas extraídas das projeções de matrizes populacionais do IBGE
para o período de 2000 a 2060 (revisão de 2018).
b) Informações sobre taxa de urbanização, participação, ocupação, contribuição e de
rendimentos médios de subconjuntos populacionais, extraídas a partir de dados da
PNAD/IBGE de 2011 a 2014
c) Informações de registros administrativos de benefícios previdenciários de 2010 a 2014,
por grupos de espécie, relativos à estoque, concessão, cessação, valores médios, controladas
por sexo, idade e clientela.
14.
indicados.

Assim, as variáveis e constantes utilizadas e os parâmetros estão descritos nos documentos

15.
No que se refere aos dados relativos aos militares das Forças Armadas, essa base de
informações encontra-se estruturada no âmbito do Ministério da Defesa.
3 - Qual foi a lógica metodológica utilizada para se estabelecer os parâmetros para as alíquotas
progressivas propostas para o RPPS?
16.
Conforme foi destacado na Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso Nacional, a
busca pela equidade na participação no custeio previdenciário foi um dos principais moduladores da
formulação técnica da Nova Previdência, consubstanciada nas regras veiculadas na PEC n° 6/2019.
17.
3 de 9
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lógica consagrada pelo princípio da solidariedade, vem impondo injusta repartição, entre os filiados dos
regimes de previdência, do ônus relativo ao financiamento do sistema.
18.
Com efeito, especialmente no que se refere à previdência do servidor, o atual modelo de
imposição contributiva irradia e eterniza dupla perversão ao impor contribuições que não levam em conta
nem as condições econômicas do segurado, nem as peculiaridades relativas aos seus direitos
previdenciários, que, em alguns casos, como é exemplo o funcionalismo com direito à paridade e
integralidade, resultam em despesas, para o sistema, frequentemente bem superiores às receitas recebidas.
19.
Nesse contexto, no que se refere ao RPPS dos servidores civis da União, empregou-se
como diretriz para correção desses desvios, dentre outras medidas, a adoção de alíquotas de contribuição
escalonadas em maior amplitude, reduzindo-se o percentual mínimo hoje aplicado, de 8% para 7,5% e
estabelecendo-se, a partir daí, novos patamares intermediários, capazes de alcançar, com justiça, os
segmentos de renda de maior expressão, atendendo-se, com a fórmula, ao princípio da capacidade
contributiva, que expressa, na seara do Direito Tributário, o cânone da igualdade material, sendo essa a
lógica que fundamentou a proposição.
4 - Qual a justificativa técnica para que haja a diferenciação das alíquotas entre o RGPS e o RPPS?
20.
De acordo com os termos da PEC n° 6/2019, não existe diferenciação entre as alíquotas
impostas aos contribuintes do RPPS e aos do RGPS, até o valor máximo dos benefícios pagos no âmbito
desse último regime. Para os casos de salários de contribuição até o teto do RGPS (R$ 5.839,46), as
alíquotas de contribuição são progressivas e idênticas para RGPS e RPPS, variando entre 7,5% e 14%.
21.
No entanto, a existência, no âmbito do RPPS, de salários de contribuição superiores ao teto
do RGPS, implica a ocorrência de alíquotas de contribuição progressivas, as quais que poderiam atingir
22% de incidência sobre a parcela acima de R$ 39.000,01. Assim, a parte do modelo previsto no § 1° do
art. 14 da PEC (contribuição do servidor) que se diferencia daquele estabelecido no art. 34 dessa proposta
(contribuição do trabalhador privado) refere-se, assim, apenas a valores superiores ao teto do RGPS, por
meio de que será imposto, ao servidor com valor da base de contribuição em quantia que ultrapasse o teto
do RGPS, contribuição em percentuais mais elevados, possibilitando-se maior incidência dessa
contribuição sobre parcelas que, mesmo ultrapassando o limite do teto do RGPS, serão consideradas
quando do cálculo dos proventos e pensões devidas a eles e aos seus dependentes.
5 - Qual foi o estudo atuarial – informar a fórmula, para determinar as idades mínimas de
aposentação para homem e para mulher, tanto para o RGPS, como para o RPPS?
22.
A fixação de idade mínima para aposentadoria integra decisão política dos governantes
fundada, em regra, em parâmetros internacionais em que se consideram aspectos biométricos das
populações e na necessidade de garantia da sustentabilidade da previdência brasileira, buscando-se
corrigir distorções identificadas .
23.
Estudos que pesquisaram cerca de 174 países mostraram que apenas 13, entre eles o Brasil,
Irã, Iraque, Equador, tinha aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Ademais a
existência de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima no RGPS tem gerado
aposentadorias muito precoces para pessoas com plena capacidade laboral. Em 2018, a idade média de
aposentadoria para essa espécie foi de 52 anos para mulheres e 55 anos para homens, com média para
ambos os sexos de 54 anos. Claramente, trata-se de idade muito baixa na comparação internacional e para
pessoas, em geral, com plena capacidade laboral. Trata-se de distorção do papel da previdência, que
deveria ser de garantir renda para pessoas que perderam capacidade laboral. Com essa regra, muitas
pessoas, que se aposentam cedo, continuam trabalhando acumulando, muitas vezes, alto rendimento do
trabalho com aposentadoria, aumentado a desigualdade já elevada presente no mercado de trabalho. Isso
porque os que se aposentam por tempo de contribuição são justamente aqueles de melhor qualificação,
com trajetória laboral mais estável e mais formalizada. Tal regra é insustentável e injusta ao mesmo
tempo.
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24.
Cabe destacar que a idade mínima de aposentadoria para os que se aposentam por idade
(ou por velhice, conforme expressão que era utilizada na Lei Orgânica de Previdência Social - LOPS - Lei
nº 3.807/1960), que vale para aqueles que não conseguem 35/30 anos de contribuição no RGPS, já existe
com os parâmetros de 65 anos de idade para homens e 60 anos para as mulheres desde a referida LOPS de
1960. Também os servidores têm idade mínima de 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres.
Portanto, trata-se de garantir que todos tenham idade mínima, inclusive, a elite do setor privado, bem
como adequar as idades as mudanças demográficas, em especial, o incremento da expectativa de
sobrevida. Apenas para exemplificar, uma mulher que se aposenta aos 52 anos de idade tem uma
expectativa de sobrevida de 30,9 anos tendo contribuído por 30 anos. Essa mulher vai passar mais tempo
recebendo aposentadoria (sem considerar a possibilidade de pensão por morte) do que contribuiu, o que é
claramente inadequado do ponto de vista do preceito constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial.
Ademais, a expectativa é que a sobrevida ainda cresça ao longo do tempo.
25.
Outro exemplo, é que uma mulher com idade de 60 anos, atualmente, tem uma expectativa
de sobrevida de 24,1 anos, sendo que no caso da aposentadoria por idade, exige-se apenas 15 anos de
contribuição. Novamente, a regra gera maior tempo de recebimento da aposentadoria do que de
contribuição, demonstrando a necessidade de adequação das regras previdenciárias ao preceito
constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial. Mesmo com a proposta da PEC 6/2019, ainda poderia
haver desequilíbrio, pois uma mulher de 62 anos tem uma expectativa de sobrevida de 22,5 anos contra
um tempo mínimo de contribuição de 20 anos.
6 - Qual o impacto no índice de previsão de concessão de aposentadoria no RGPS, com a aplicação
do tempo de carência de 15 para 20 anos?
26.
Em relação às estimativas de economia com a reforma, no âmbito do RGPS, o aumento da
carência foi levado em conta por meio da estimativa de aumento da idade média de concessão para as
aposentadorias por idade de valores iguais ao piso previdenciário (salário mínimo), inclusive, porque há o
incremento, na proposta, da idade da mulher urbana e rural, em respectivamente, 2 e 5 anos. Já no caso
das concessões de aposentadorias por idade da clientela urbana com valores médios superiores ao piso
previdenciário (salário mínimo), não é esperado aumento da idade média de concessão decorrente do
aumento de carência para 20 anos, visto que o tempo médio de contribuição na concessão de tais
benefícios é, atualmente, da ordem de 21,5 anos para mulheres e de 25 anos para homens.
27.
Também cabe destacar, conforme resposta anterior, que uma mulher com idade de 60 anos,
atualmente, tem uma expectativa de sobrevida de 24,1 anos, sendo que no caso da aposentadoria por
idade, exige-se apenas 15 anos de contribuição. Novamente, a regra gera maior tempo de recebimento da
aposentadoria do que de contribuição, demonstrando a necessidade de adequação das regras
previdenciárias ao preceito constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial. Mesmo com a proposta da
PEC 6/2019, ainda poderia haver desequilíbrio, pois uma mulher de 62 anos tem uma expectativa de
sobrevida de 22,5 anos contra um tempo mínimo de contribuição de 20 anos.
7 - Quantos beneficiários ativos (vivos) estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
da União, por ano de efetivação da concessão da condição de beneficiário, dividindo, ainda, este
extrato por gênero e o valor médio de provento em cada uma dessas segregações?
28.
Os dados para resposta a essa solicitação constam de tabela fornecida pela Secretaria de
Gestão e Desempenho de Pessoal - SGP, deste Ministério, juntada ao presente processo (documento SEI
2265849).
8 - Quantos servidores estão recebendo o abono de permanência e qual o valor médio de suas
remunerações?
29.
A informação consta da tabela a seguir, fornecida pela Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal - SGP, deste Ministério:
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9 - Quantos servidores foram aposentados por invalidez – atividade de risco, de 2014 para os dias
de hoje, e qual a média de tempo de permanência no serviço público da União, antes da concessão
do benefício, assim como o seu valor médio de provento?
30.
A informação consta da tabela a seguir, fornecida pela Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal - SGP, deste Ministério:

10 - Quantos trabalhadores considerados à luz da legislação vigente como deficientes são segurados
do RGPS?
31.
Não existem estatísticas oficiais que permitam identificar todos os trabalhadores segurados
do RGPS que são considerados deficientes, particularmente nos casos dos segurados que recolhem ao
INSS na categoria de contribuintes individual.
32.
Quanto aos trabalhadores vinculados ao RGPS pela categoria de empregados, pode-se
estimar o quantitativo de trabalhadores com deficiência por meio do que foi declarado pelos
empregadores pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
33.
De acordo com os dados de 2017, o último ano disponível da RAIS com informações já
consolidadas, do total de 39,7 milhões de vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro de 2017, 416
mil eram ocupados por pessoas com deficiência, o que representa aproximadamente 1,05% do total.
Ressalva-se que essa é uma informação declaratória prestada pelas empresas, que pode não
necessariamente ter levado em consideração os requisitos previstos para qualificação de uma pessoa com
deficiência, na forma prevista na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
a serem aferidos por meio de avaliação biopsicossocial, para fins de concessão de aposentadoria especial.
11 - Qual o perfil demográfico (idade e sexo) dos dependentes dos segurados do RGPS?
34.
Não há registro ou cadastro dos dependentes dos segurados do RGPS. A composição pode
ser estimada a partir de informações da composição das famílias dos segurados no âmbito da PNAD
Contínua do IBGE ou outras fontes de informação. Contudo, tal estimativa é complexa, pois um
determinado trabalhador pode alternar entre momentos com ou sem contribuição, bem como com ou sem
qualidade de segurado.
12 - Qual o valor do gasto mensal com os anistiados do RPPSU?
35.
A informação consta da tabela a seguir, fornecida pela Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal - SGP, deste Ministério.
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13 - Qual o tempo médio de manutenção do benefício de aposentadoria para os beneficiários do
RGPS?
36.
De acordo com os registros administrativos obtidos junto ao INSS, com base nos 650.251
benefícios de aposentadoria cessados em 2018, a duração média destes foi de 17,4 anos.
14 - Qual o tempo médio de manutenção do benefício de pensão para os beneficiários do RGPS?
37.
De acordo com os registros administrativos obtidos junto ao INSS, com base nos 311.819
benefícios de pensão por morte cessados em 2018, a duração média destes foi de 17,1 anos.
15 - Considerando o universo de servidores que recebem abono de permanência, na (sic) qual a
metodologia adotada para aferir o seu impacto atuarial no RPPSU?
38.
No arquivo “Relatório do Estudo Atuarial dos Impactos da PEC nº 06/2019”,
disponibilizado na seção “Dados, Metodologias e Estudos – Impactos PEC nº 06/2019”, subseção “RPPS
da União”, em http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-social/transparencianova-previdencia/, é descrita a metodologia utilizada para os servidores considerados como “riscos
expirados”, que correspondem àquela adotada na Avaliação Atuarial de 2019 (Anexo IV.6 do PLDO
2020):
“47. Para a determinação da data de aposentadoria dos segurados com direito ao abono de
permanência (identificados como “riscos expirados” ou “iminentes”), considerou-se que estes servidores
aguardarão 7 (sete) anos, contados da data de cumprimento da primeira elegibilidade, para se
aposentar, hipótese cuja adoção, fundamentada em estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho
anteriormente mencionado, teve por objetivo melhorar a distribuição do fluxo de concessão das
aposentadorias”.
16 - Qual a tábua atuarial utilizada para se estabelecer a avaliação atuarial do RPPSU e do RGPS?
39.
Para o RPPS dos servidores civis da União, foram utilizadas as seguintes tábuas
biométricas, disponibilizadas em http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdenciasocial/transparencia-nova-previdencia/ no arquivo “Base Técnica - Tábuas Biométricas”:
i) Sobrevivência de válidos e inválidos – Tábua específica dos servidores civis da União,
segregada por sexo e por escolaridade do cargo;
ii) Sobrevivência dos aposentados – Tábua específica dos servidores civis da União,
segregada por sexo e com escolaridade nível médio;
iii) Sobrevivência dos pensionistas – Tábua mortalidade geral IBGE 2016 – extrapolada a
partir da idade de 80 anos, por sexo; e
iv) Probabilidades de aposentadoria por invalidez – Taxas definidas na tábua “Álvaro
Vindas”.
40.
Quanto ao modelo de projeções fiscais do RGPS, as cessações são estimadas a partir de
probabilidades de saída de benefício, controladas por sexo, idade e clientela, computadas a partir das
taxas de mortalidade implícitas (obtidas por meio das matrizes populacionais do IBGE 2000–2060:
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revisão 2018) e de fatores de ajuste (por meio dos registros administrativos, por grupos de espécie).
Basicamente, a incorporação de fatores de ajuste nas tábuas de mortalidade visa promover maior
adequação entre a tábua da população em geral, elaborada a partir de informações populacionais, e a
tábua de mortalidade observada para cada perfil de beneficiário. Ressalta-se que a descrição detalhada das
equações e dos dados utilizados encontra-se no Anexo de Metas Fiscais IV.5 – Projeções Atuariais do
RGPS.
17 - Quanto foi o valor desembolsado com a compensação financeira desde 2014, pelo RGPS a
outros RPPS; quanto foi o valor que ingressou no RGPS, a título de compensação previdenciária e
o número de beneficiários?
41.
Essas informações deverão ser solicitadas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
No entanto, no endereço da Secretaria de Previdência na Internet (http://www.previdencia.gov.br/regimesproprios/relatorios-de-resultado-mensal-da-compensacao-previdenciaria/) podem ser consultados
relatórios mensais dos valores transferidos por aquela autarquia aos Estados, Distrito Federal e
Municípios. Em termos de saldos líquidos de compensação previdenciária do RPPS para o RGPS, as
informações podem ser obtidas pelos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, mensalmente
publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, no anexo do demonstrativo das receitas e despesas
previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social, disponível pelo endereço
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/demonstrativos-fiscais#RREO.
IV - CONCLUSÃO
42.
São essas as informações para resposta ao Requerimento de Informação nº 259/2019, de
autoria do Deputado Daniel Coelho.
43.
Ao Gabinete da Secretaria de Previdência e da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho, para apreciação, sugerindo-se o retorno dos autos à Assessoria Parlamentar do Gabinete do
Ministro, para as providências necessárias relacionadas ao encaminhamento de resposta à Câmara dos
Deputados.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente

ALLEX ALBERT RODRIGUES

ROGERIO NAGAMINE COSTANZI

Subsecretário dos Regimes Próprio de Previdência
Social

Subsecretário do Regime Geral de Previdência
Social

De acordo.
Documento assinado eletronicamente
NARLON GUTIERRE NOGUEIRA
Secretário de Previdência Substituto

Documento assinado eletronicamente
BRUNO BIANCO LEAL
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Secretário Especial Adjunto de Previdência e Trabalho
Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues, Subsecretário(a) dos Regimes
Próprios de Previdência Social, em 03/05/2019, às 19:58, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Nagamine Costanzi, Subsecretário(a) do
Regime Geral de Previdência Social, em 03/05/2019, às 19:59, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Narlon Gu!erre Nogueira, Secretário(a) de
Previdência Subs!tuto(a), em 03/05/2019, às 20:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Bruno Bianco Leal, Secretário(a) Especial de
Previdência e Trabalho Adjunto(a), em 03/05/2019, às 20:05, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten(cidade deste documento pode ser conferida no site h)p://sei.fazenda.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 2266332 e o código CRC AD446B21.
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