
Especificações do Leiaute - Base de dados – 2020 
 

As informações requeridas deverão ser disponibilizadas na mesma estrutura do leiaute padrão disponibilizado como “Leiaute - Base 
de dados – 2020”, preferencialmente na extensão CSV conforme exemplo disponível no site. A descrição e orientação de 
preenchimento das variáveis estão apresentadas nos quadros a seguir. 
 
O preenchimento dos campos é obrigatório, salvo quando não disponíveis no banco de dados atualmente utilizado pelo órgão, situação 
que deverá ser justificada. 
 
 A consistência e completude dos dados são muito importantes para a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS dos 
servidores civis da União, que segue os parâmetros estabelecidos na Portaria MF nº 464/2018. 
 
O envio das informações aqui requeridas tem por fundamento o art. 96 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018. 

 

I. Variáveis relativas aos Servidores Ativos 

SERVIDORES ATIVOS CAMPOS: TIPO DE DADOS DESCRIÇÃO 

COMP. BASE DADOS 

ANO DE REFERÊNCIA 
(20XX) Numérico 

Ano da folha de pagamento a que se 
refere a base de dados enviada 

(numérico, tamanho 4 caracteres; "2019") 

MÊS 
(jan =01;  

fev = 02...) 
Numérico 

Mês da folha de pagamento a que se 
refere a base de dados enviada 

(numérico; tamanho 2 caracteres de 01 a 
12) 

 
COMPOSIÇÃO DA MASSA 

1 - Civil 
2 - Militar 

Numérico 
Código da composição da massa 1 para 

civil e 2 para militar. 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

CNPJ  
(do órgão ou entidade ao qual o servidor está 

vinculado) 
Numérico 

CNPJ do órgão ao qual o servidor está 
vinculado. Preencher sem traços ou 

pontos. 

DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE 
Texto 

Nome do órgão ao qual o servidor está 
vinculado. Tamanho Máximo 85 

Caracteres 

PODER 
1 - Executivo 
2 - Legislativo 
3 - Judiciário 

4 - Ministério Público 
5 - Tribunal de Contas 
6 - Defensoria Pública 

7 - Outros 

Numérico 
Código do Poder Tabela (1 a 7) ao qual o 
servidor está vinculado. Preencher sem 

traços ou pontos. 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 

IdUnico Numérico 

Identificador do servidor para ser usado 
como registro único na base de dados 

unificada para a Avaliação Atuarial. Valor 
único que identifique o registro do servidor 
e, pode ser utilizado aquele constante do 
sistema de dados cadastrais já utilizado 
pelo órgão, desde que elimine possíveis 
duplicidades de registro (por exemplo em 
caso de servidor com mais de um cargo, 

de servidor que contes como ativo e 
aposentado, etc). 

MATRÍCULA DO SEGURADO  
(matrícula) 

Numérico 
Número da matrícula do servidor. 
Preencher sem traços ou pontos. 

CPF DO SEGURADO  
(CPF) 

Numérico 
Número do CPF do servidor. Preencher 

sem traços ou pontos. Não há 
necessidade de zero à esquerda. 

PASEP DO SEGURADO  
(PIS-PASEP) 

Numérico 
Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) 

do servidor. Preencher sem traços ou 
pontos. 

SEXO 
F - Feminino 

M - Masculino 
Texto 

Sexo no formato M para masculino e F 
para feminino. Preencher com letra 
Maiúscula, sem espaço, sem aspas 

ESTADO CIVIL  
1 - solteiro (a) 
2 - casado (a) 
3 - viúvo (a) 

4 - separado (a) judicialmente 
5 - divorciado (a) 
6 - união estável 

9 - outros 

Numérico 
Código do estado civil do servidor de 

acordo com a Tabela (1 a 9) 

DATA DE NASCIMENTO 
dd/mm/aaaa 

Data 
Data de nascimento no formato 

dd/mm/aaaa. 



DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR 

SITUAÇÃO FUNCIONAL (na competência 
da base cadastral da avaliação atuarial) 

1 EM EXERCÍCIO 
2 EXONERADO (A) 

3 LICENCIADO(A) COM REMUNERAÇÃO 
4 LICENCIADO(A) SEM REMUNERAÇÃO 

5 CEDIDO(A) COM ÔNUS 
6 CEDIDO(A) SEM ÔNUS 

7 REQUISITADO(A) COM ÔNUS 
8 REQUISITADO(A) SEM ÔNUS 

9 DEMITIDO(A) 
10 EM DISPONIBILIDADE 

11 FALECIDO (A) 
12 APOSENTADO(A) 

13 RECLUSO  
99 OUTROS 

 
OBS: Servidor afastado por auxílio-doença 

e/ou salário-maternidade integra a categoria 
"Em Exercício" e deve ser informado 

normalmente 

Numérico 
Indicar a situação funcional do servidor de 

acordo com a Tabela (1 a 14) 

TIPO DE VÍNCULO 
1 - SERVIDOR(A) DE CARGO EFETIVO 
2 - SERVIDOR(A) ESTÁVEL (OUTRAS 

SITUAÇÕES) 
3 - SERVIDOR(A) EFETIVO EM CARGO 

COMISSIONADO 
4 - SERVIDOR(A) EFETIVO EXERCENDO 

MANDATO ELETIVO 
5 - SERVIDOR(A) ESTÁVEL NAO EFETIVO 

NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT 
6 - OUTROS 

Numérico 
Indicar o tipo de vínculo do servidor de 

acordo com a Tabela (1 a 6) 

DATA DE INGRESSO NA UNIÃO 
dd/mm/aaaa 

Data 

Data de ingresso do servidor na União. 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. Caso 
o servidor já tenha ingressado na União 
em outro cargo anteriormente ao atual 
vínculo, colocar a data de ingresso no 
cargo anterior. Preencher no formato 

dd/mm/aaaa. 

SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA OU 
EXPOSTO A AGENTES NOCIVOS: 

 
1 - Sem critério diferenciado para 

aposentadoria 
2 - Com deficiência (Art. 40, § 4º, inc. I, CF) 

3 - Com exposição a agentes nocivos (Art. 40, 
§ 4º, inc. III, CF) 

Numérico 

Preencher com o código do critério de 
elegibilidade à aposentadoria especificado 
na Tabela (1 a 3).  Preencher sem traços 

ou pontos. 

SEGURADO EM ABONO DE 
PERMANÊNCIA  

1 - Sim 
2 - Não 

Texto 

Preencher com SIM se o servidor recebe 
abono de permanência ou NAO se não 

recebe. Com letra maiúscula, sem acento, 
aspas e espaços. 

DATA DE INÍCIO DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ATIVO 

dd/mm/aaaa 
Data 

Preencher com a data a partir da qual foi 
deferido processo concedendo abono de 
permanência para o servidor. Preencher 

no formato dd/mm/aaaa. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
(servidor sujeito ao teto do RGPS em 

decorrência de instituição pelo ente de regime 
de previdência complementar ou de opção 

pelo regime complementar) 
1 - Sim 
2 - Não 

Texto 

Identificar se servidor fez opção por aderir 
ao Regime de Previdência Complementar 

(RPC) ou é vinculado ao Regime de 
Previdência Complementar (RPC) de 

acordo com a legislação específica, por 
ter ingressado após o funcionamento da 
entidade de previdência e não ter vínculo 

contínuo em decorrência do seu 
desligamento no ente anterior. Preencher 
com SIM ou NAO. Com letra maiúscula, 

sem acento, aspas e espaços. 

CARREIRA 

DATA DE INGRESSO NA CARREIRA 
ATUAL 

dd/mm/aaaa 
Data 

Data de ingresso do servidor na sua atual 
carreira. Preencher no formato 

dd/mm/aaaa. 

IDENTIFICAÇÃO DA CARREIRA ATUAL 
(nome) 

Texto 
Denominação da Carreira atual do 

servidor (tamanho máximo 50 caracteres) 

CARGO ATUAL 
DATA DE INÍCIO DE EXERCÍCIO NO 

CARGO ATUAL 
dd/mm/aaaa 

Data 
Data de início do exercício do servidor no 
cargo. Preencher no formato dd/mm/aaaa 



ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE CARGO 
ATUAL 

1 - Magistrados 
2 - Membros do Ministério Público 

3 - Membros do Tribunal de Contas 
4 - Professores da Educ. Infantil e do Ensino 

Fund. e Médio 
5 -  Professores do Ensino Superior  

6 - Policiais Civis  
7 - Agente Penitenciário ou Socioeducativo 

8 - Militares Ativos 
9 - Demais Servidores 

Numérico 
Preencher com o código do tipo de cargo 

especificado na Tabela (1 a 9).  
Preencher sem traços ou pontos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO ATUAL Texto 
Nome do cargo atual ao qual o servidor 

está vinculado. Tamanho Máximo 50 
Caracteres. 

CÓDIGO DO CARGO ATUAL Texto 
Código do cargo ao qual o servidor está 

vinculado. Preencher sem traços ou 
pontos. 

ESCOLARIDADE DO CARGO  
1 - Nível Superior 

2 - Nível Médio 
Numérico 

Indicar se o cargo o qual o servidor está 
vinculado exige nível superior. Preencher 
com 1 se nível superior ou 2 se cargo é 
de nível médio. (Havendo servidor com 

nível "fundamental", esse deve ser 
computado com o código 2, nível médio). 

REMUNERAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO 

BASE DE CÁLCULO MENSAL DO 
SERVIDOR ATIVO 

(Valor da Remuneração de Contribuição) 
Numérico 

Remuneração atual sobre a qual incidem 
as contribuições para o RPPS (somente 

informar a base de cálculo da contribuição 
do servidor, não informar remuneração 
bruta e nem parcelas indenizatórias ou 

outras que não incidem as contribuições). 
Se servidor optou por incluir verbas 
transitórias, decorrentes de local de 

trabalho ou de cargo em comissão na 
base de cálculo, nos termos da Lei nº 

10.887/2004, deverá incluir no valor da 
remuneração de contribuição. Se servidor 

é sujeito à Previdencia Complementar 
informar o valor até o teto do RGPS. Com 
separador de casas decimais. EXEMPLO 

1000.05. 

REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL DO 
SERVIDOR ATIVO 

(Valor Bruto Total da Remuneração) 
Numérico 

Remuneração total do servidor (valor 
bruto da remuneração). Remuneração 

bruta EXEMPLO 1000.05. 

CONTRIBUIÇÃO MENSAL ATUAL (valor da 
contribuição mensal do segurado para o RPPS 

na competência da base de dados da 
avaliação atuarial) 

Numérico 
Valor da contribuição mensal descontada 

do servidor. Com separação de casas 
decimais. EXEMPLO 1000.05 

VÍNCULOS ANTERIORES DO SERVIDOR 

DATA DE INÍCIO DO PRIMEIRO VÍNCULO 
COM RGPS (dd/mm/aaaa) 

Data 

Refere-se à primeira data de entrada do 
servidor no mercado de trabalho em 
vínculo relativo ao RGPS, referente a 
Certidão de Tempo de Contribuição 

averbada pelo servidor. Preencher no 
formato dd/mm/aaaa. 

DATA DE FIM DO ÚLTIMO VÍNCULO COM 
RGPS (dd/mm/aaaa) 

Data 

Refere-se à data de desligamento do 
último vínculo do servidor com o RGPS, 

referente a Certidão de Tempo de 
Contribuição averbada pelo servidor. 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

TEMPO CONTRIBUIÇÃO RGPS (TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 

AVERBADO) 
(em dias) 

Numérico 

Refere-se a Tempo de contribuição do 
RGPS já averbados pelo servidor, 

referente a vínculos anteriores vinculados 
ao RGPS. INFORMAR EM DIAS. 

DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO 
SERVIÇO PÚBLICO (dd/mm/aaaa) 

Data 

Data de ingresso do servidor no serviço 
público, 1º data de ingresso no serviço 
público do servidor, anterior ao atual 
vínculo com a União. Refere-se ao 

período que conste de Certidão de Tempo 
de Contribuição averbada pelo servidor 

relativamente a vínculo com Estado, 
Distrito Federal ou Município ou relativo à 
data de entrada em exercício em cargo 

anterior na União (diverso do atual). 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

DATA TÉRMINO DO ÚLTIMO VINCULO NO 
SERVIÇO PÚBLICO (dd/mm/aaaa) 

Data 

Última data de desligamento, de fim de 
vínculo do servidor em outro RPPS 

anterior ao atual vínculo com a União 
(em caso de vínculo com Estado, Distrito 

Federal ou Município que conste de 
Certidão de Tempo de Contribuição 

expedida pelo ente federativo e averbada 
pelo servidor ou em caso de fim de 
vínculo de cargo efetivo do servidor 
anterior ao atual cargo ocupado na 

União). É a data do último desligamento.  
Preencher no formato dd/mm/aaaa. 



TEMPO CONTRIBUIÇÃO RPPS 
(SOMATÓRIO DE TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM 
OUTROS RPPS OU EM OUTROS CARGOS 

ANTERIORES COM A UNIÃO, ANTERIORES 
AO INGRESSO NO ATUAL CARGO COM A 

UNIÃO) 
(em dias) 

Numérico 

Tempo de contribuição do servidor 
ativo em outros RPPS ou em cargos da 

União anteriores ao seu ingresso na 
União. Refere-se ao somatório de Tempo 
de Contribuição constante de Certidão de 
Tempo de Contribuição em outros RPPS 
já averbada pelo servidor, referente a 

vínculos anteriores em Municípios, 
Estados ou Distrito Federal, somado 

também à eventual tempo de contribuição 
em cargo da União, anterior ao atual 

cargo. INFORMAR EM DIAS. 

 

 

 

II. Variáveis relativas aos Aposentados 

 

SERVIDORES 

APOSENTADOS 
CAMPOS: DADOS DESCRIÇÃO 

COMP. BASE DE DADOS 

ANO DE REFERÊNCIA 
(20XX) Numérico 

Ano da folha de pagamento a que se refere a base de dados 
enviada (numérico, tamanho 4 caracteres; "2019") 

MÊS 
(jan =01;  

fev = 02...) 
Numérico 

Mês da folha de pagamento a que se refere a base de dados 
enviada (numérico; tamanho 2 caracteres de 01 a 12) 

 
COMPOSIÇÃO DA MASSA 

1 - Civil 
2 - Militar 

Numérico Código da composição da massa 1 para civil e 2 para militar. 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

CNPJ  
(do órgão ou entidade que realiza 
o pagamento da aposentadoria) 

Numérico 
CNPJ do órgão ao qual o aposentado está vinculado. Preencher 

sem traços ou pontos. 

DENOMINAÇÃO DO 
ÓRGÃO/ENTIDADE Texto 

Nome do órgão ao qual o aposentado está vinculado. Tamanho 
Máximo 85 Caracteres 

PODER 
1 - Executivo 
2 - Legislativo 
3 - Judiciário 

4 - Ministério Público 
5 - Tribunal de Contas 
6 - Defensoria Pública 

7 - Outros 

Numérico 
Código do Poder Tabela (1 a 7) ao qual o aposentado está 

vinculado. Preencher sem traços ou pontos. 

IDENTIFICAÇÃO DO APOSENTADO 

IdUnico Numérico 

Identificador do aposentado para ser usado como registro único 
na base de dados unificada para a Avaliação Atuarial. Valor 
único que identifique o registro do aposentado e, pode ser 

utilizado aquele constante do sistema de dados cadastrais já 
utilizado pelo órgão, desde que elimine possíveis duplicidades 
de registro (por exemplo em caso de aposentado com mais de 
um cargo, de aposentado que contes como ativo e aposentado, 

etc). 

MATRÍCULA DO SEGURADO  
(matrícula) 

Numérico 
Número da matrícula do aposentado. Preencher sem traços ou 

pontos. 

CPF DO SEGURADO  
(CPF) 

Numérico 
Número do CPF do aposentado. Preencher sem traços ou 

pontos. Não há necessidade de zero à esquerda. 

PASEP DO SEGURADO  
(PIS-PASEP) 

Numérico 
Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do aposentado. 

Preencher sem traços ou pontos. 

SEXO 
F - Feminino 

M - Masculino 
Texto 

Sexo no formato M para masculino e F para feminino. 
Preencher com letra Maiúscula, sem espaço, sem aspas 

ESTADO CIVIL  
1 - solteiro (a) 
2 - casado (a) 
3 - viúvo (a) 

4 - separado (a) judicialmente 
5 - divorciado (a) 
6 - união estável 

9 - outros 

Numérico 
Código do estado civil do aposentado de acordo com a Tabela 

(1 a 9) 

DATA DE NASCIMENTO 
dd/mm/aaaa 

Data Data de nascimento no formato dd/mm/aaaa. 

CONDIÇÃO DO APOSENTADO 
V - Válido 
I - Inválido 

Texto 
Indica a atual condição do aposentado (válido ou inválido). 

Preencher com V - válido ou I - inválido. Com letra maiúscula, 
sem acento, aspas e espaços. 

DADOS FUNCIONAIS DO 
APOSENTADO 

DATA DE INGRESSO NA UNIÃO 
dd/mm/aaaa 

Data 

Data de ingresso do aposentado na União. Preencher no 
formato dd/mm/aaaa. Caso o aposentado já tenha ingressado 

na União em outro cargo anteriormente ao atual vínculo, colocar 
a data de ingresso no cargo anterior. 



DATA DE INÍCIO DE EXERCÍCIO 
NO CARGO  
dd/mm/aaaa 

Data 
Data de início do exercício do aposentado no cargo. Preencher 

no formato dd/mm/aaaa 

ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE 
CARGO  

1 - Magistrados 
2 - Membros do Ministério Público 
3 - Membros do Tribunal de Contas 
4 - Professores da Educ. Infantil e 

do Ensino Fund. e Médio 
5 -  Professores do Ensino 

Superior  
6 - Policiais Civis  

7 - Agente Penitenciário ou 
Socioeducativo 
8 - Militares da 

Reserva/Reformados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 - Demais aposentados 

Numérico 
Preencher com o código do tipo de cargo especificado na 

Tabela (1 a 9) que era ocupado pelo aposentado.  Preencher 
sem traços ou pontos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO Texto 
Nome do cargo que era ocupado pelo aposentado. Tamanho 

Máximo 50 Caracteres. 

CÓDIGO DO CARGO Texto 
Código do cargo que era ocupado pelo aposentado. Preencher 

sem traços ou pontos. 

ESCOLARIDADE DO CARGO  
1 - Nível Superior 

2 - Nível Médio 
Numérico 

Indicar se o cargo que era ocupado pelo aposentado exigia nível 
superior. Preencher com 1 se nível superior ou 2 se cargo é de 

nível médio. 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO 
APOSENTADO QUANDO EM 

ATIVIDADE 
Numérico 

Última remuneração do aposentado na Ativa EXEMPLO 
1000.05. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
(servidor era sujeito ao teto do 

RGPS em decorrência de 
instituição pelo ente de regime de 
previdência complementar ou de 

opção pelo regime complementar) 
1 - Sim 
2 - Não 

Texto 

Identificar se aposentado fez opção por aderir ao Regime de 
Previdência Complementar (RPC) ou é vinculado ao Regime de 
Previdência Complementar (RPC) de acordo com a legislação 

específica, por ter ingressado após o funcionamento da 
entidade de previdência e não ter vínculo contínuo em 

decorrência do seu desligamento no ente anterior. Preencher 
com SIM ou NAO. Com letra maiúscula, sem acento, aspas e 

espaços. 

 
CONDIÇÃO DO APOSENTADO  

1 - Válido 
2 - Inválido 

Numérico 
Informar a condição atual do aposentado. Preencher com 1 - 
Se aposentado não é inválido; com 2 se aposentado é inválido. 

INFORMAÇÕES DO BENEFÍCIO 

TIPO DO BENEFÍCIO 
1 - Aposentadoria por Idade 

2 - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição 

3 - Aposentadoria Compulsória 
4 - Aposentadoria por Invalidez 

5 -  Aposentadoria Especial - 
servidores com deficiência (Art. 

40, § 4º, inc. I, CF)  
6 - Aposentadoria Especial -  

exposição a agente nocivo (Art. 40, 
§ 4º, inc. III, CF) 

Numérico 
Indicar a modalidade de aposentadoria de acordo com a Tabela 

(1 a 6) 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 
DE APOSENTADORIA 

dd/mm/aaaa 
Data 

Informar a Data da Concessão do Benefício. Preencher no 
formato dd/mm/aaaa. 

DATA PRIMEIRA ELEGIBILIDADE 
OU DA CONCESSÃO DO ABONO 

DE PERMANÊNCIA 
dd/mm/aaaa 

Data 

Data em que o aposentado adquiriu condições para requerer a 
aposentadoria, correspondente à data de início do recebimento 

do abono de permanência ou da data que complementou os 
requisitos para o abono (a que tiver no banco de dados). 

Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

VALOR ATUAL DO BENEFÍCIO 
(Valor Bruto Total da Remuneração) 

Numérico 

Remuneração total do aposentado (valor bruto do benefício, 
valor total do provento). Valor do atual benefício mensal de 

aposentadoria. Com separador de casas decimais. EXEMPLO 
1000.05. 

CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO 
APOSENTADO (valor da 
contribuição mensal do 

aposentado para o RPPS na 
competência da base de dados da 
avaliação atuarial, cujo valor do 

provento supera o teto do RGPS, 
ou o dobro desse limite em caso 

de doença incapacitante) 

Numérico 
Valor da contribuição mensal descontada do aposentado. Com 

separação de casas decimais. EXEMPLO 1000.05 

IDENTIFICADOR DE PARIDADE 
COM SERVIDORES ATIVOS 

1 - Sim 
2 - Não 

Numérico 
Preencher com 1 - Se aposentadoria foi concedida com 

paridade e 2 se aposentadoria foi concedida sem paridade. 

CONDIÇÃO DO APOSENTADO  
1 - Válido 

2 - Inválido 
Numérico 

Informar a condição atual do aposentado. Preencher com 1 - 
Se aposentado não é inválido; com 2 se aposentado é inválido. 

DATA DE INÍCIO DO PRIMEIRO 
VÍNCULO COM RGPS 

(dd/mm/aaaa) 
Data 

Refere-se à primeira data de entrada do servidor no mercado de 
trabalho em vínculo relativo ao RGPS, referente a Certidão de 
Tempo de Contribuição averbada pelo servidor. Preencher no 

formato dd/mm/aaaa. 



VÍNCULOS ANTERIORES DO 
APOSENTADO CONSIDERADOS NA 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DATA DE FIM DO ÚLTIMO 
VÍNCULO COM RGPS 

(dd/mm/aaaa) 
Data 

Refere-se à data de desligamento do último vínculo do servidor 
com o RGPS, referente a Certidão de Tempo de Contribuição 
averbada pelo servidor. Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

TEMPO CONTRIBUIÇÃO RGPS 
(TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO 

SERVIDOR AVERBADO) (em dias) 
Numérico 

Refere-se a Tempo de contribuição do RGPS já averbados 
pelo servidor, referente a vínculos anteriores vinculados ao 

RGPS. INFORMAR EM DIAS. 

DATA DO PRIMEIRO INGRESSO 
NO SERVIÇO PÚBLICO 

(dd/mm/aaaa) 
Data 

Data de ingresso do servidor no serviço público, 1º data de 
ingresso no serviço público do servidor, anterior ao atual 

vínculo com a União. Refere-se ao período que conste de 
Certidão de Tempo de Contribuição averbada pelo servidor 

relativamente a vínculo com Estado, Distrito Federal ou 
Município ou relativo à data de entrada em exercício em cargo 

anterior na União (diverso do atual). Preencher no formato 
dd/mm/aaaa. 

DATA TÉRMINO DO ÚLTIMO 
VINCULO NO SERVIÇO PÚBLICO 

(dd/mm/aaaa) 
Data 

Última data de desligamento, de fim de vínculo do servidor 
em outro RPPS (em caso de vínculo com Estado, Distrito 
Federal ou Município que conste de Certidão de Tempo de 
Contribuição expedida pelo ente federativo e averbada pelo 

servido ou em caso de fim de vínculo de cargo efetivo do 
servidor anterior ao atual cargo ocupado na União). É a data do 

último desligamento.  Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

TEMPO CONTRIBUIÇÃO RPPS 
(SOMATÓRIO DE TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 
EM OUTROS RPPS OU EM 

OUTROS CARGOS ANTERIORES 
COM A UNIÃO, ANTERIORES AO 
INGRESSO NO ATUAL CARGO 

COM A UNIÃO) 
(em dias) 

Numérico 

Tempo de contribuição do servidor ativo em outros RPPS ou em 
cargos da União anteriores ao seu ingresso na União. Refere-se 
ao somatório de Tempo de Contribuição constante de Certidão 
de Tempo de Contribuição em outros RPPS já averbada pelo 

servidor, referente a vínculos anteriores em Municípios, Estados 
ou Distrito Federal, somado também à eventual tempo de 
contribuição em cargo da União, anterior ao atual cargo. 

INFORMAR EM DIAS. 

 

 

III. Variáveis relativas aos Pensionistas 

a. Em caso de benefícios de pensão dividida, deverá ser gerada uma linha para cada quota da 

pensão. No processo da avaliação atuarial o atuário deve consolidar as quotas pela 

identificação do instituidor da pensão. 

PENSIONISTAS CAMPOS: DADOS DESCRIÇÃO 

COMP. BASE DADOS 

ANO DE REFERÊNCIA 
(20XX) Numérico 

Ano da folha de pagamento a que se refere a base de 
dados enviada (numérico, tamanho 4 caracteres; "2019") 

MÊS 
(jan =01;  

fev = 02...) 
Numérico 

Mês da folha de pagamento a que se refere a base de 
dados enviada (numérico; tamanho 2 caracteres de 01 a 

12) 

COMPOSIÇÃO DA MASSA 
1 - Civil 

2 - Militar 
Numérico 

Código da composição da massa 1 para civil e 2 para 
militar. 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

CNPJ  
(do órgão ou entidade que 

realiza o pagamento da 
instituidor da pensão) 

Numérico 
CNPJ do órgão que atualmente faz o pagamento da 
pensão por morte. Preencher sem traços ou pontos. 

DENOMINAÇÃO DO 
ÓRGÃO/ENTIDADE Texto 

Nome do órgão que atualmente faz o pagamento da 
pensão por morte. 

PODER 
1 - Executivo 
2 - Legislativo 
3 - Judiciário 

4 - Ministério Público 
5 - Tribunal de Contas 
6 - Defensoria Pública 

7 - Outros 

Numérico 

Código do Poder conforme tabela (1 a 7) do órgão que 
atualmente faz o pagamento da pensão por morte. 

Preencher sem traços ou pontos. Preencher sem traços ou 
pontos. 

IDENTIFICAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO 

MATRÍCULA DO SEGURADO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

(matrícula) 
Numérico 

Número da matrícula do instituidor da pensão. Preencher 
sem traços ou pontos. 

CPF DO SEGURADO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

(CPF) 
Numérico 

Número do CPF do instituidor da pensão. Preencher sem 
traços ou pontos. Não há necessidade de zero à esquerda. 

PASEP DO SEGURADO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

(PIS-PASEP) 
Numérico 

Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do instituidor da 
pensão. Preencher sem traços ou pontos. 

SEXO DO INSTITUIDOR DA 
PENSÃO 

F - Feminino 
M - Masculino 

Texto 
Sexo no formato M para masculino e F para feminino. 

Preencher com letra Maiúscula, sem espaço, sem aspas 



DATA DE NASCIMENTO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

dd/mm/aaaa 
Data 

Data de nascimento do instituidor da pensão no formato 
dd/mm/aaaa. 

DATA DE FALECIMENTO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

dd/mm/aaaa 
Data 

Data de falecimento do instituidor da pensão no formato 
dd/mm/aaaa. 

DATA DE INGRESSO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO NA 

UNIÃO 
dd/mm/aaaa 

Data 

Data de ingresso do instituidor da pensão na União. 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. Caso o instituidor da 

pensão já tenha ingressado na União em outro cargo 
anteriormente ao atual vínculo, colocar a data de ingresso 

no cargo anterior. 

DATA DE INÍCIO DE 
EXERCÍCIO NO CARGO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

dd/mm/aaaa 

Data 
Data de início do exercício do instituidor da pensão no 

cargo. Preencher no formato dd/mm/aaaa 

ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE 
CARGO DO INSTITUIDOR DA 

PENSÃO 
1 - Magistrados 

2 - Membros do Ministério 
Público 

3 - Membros do Tribunal de 
Contas 

4 - Professores da Educ. 
Infantil e do Ensino Fund. e 

Médio 
5 -  Professores do Ensino 

Superior  
6 - Policiais Civis  

7 - Agente Penitenciário ou 
Socioeducativo 

8 - Militares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9 - Demais instituidor da 

pensão 

Numérico 
Preencher com o código do tipo de cargo especificado na 
Tabela (1 a 9) que era ocupado pelo instituidor da pensão.  

Preencher sem traços ou pontos. 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

(se instituidor da pensão era 
sujeito ao teto do RGPS em 
decorrência de instituição 

pelo ente de regime de 
previdência complementar ou 

de opção pelo regime 
complementar) 

1 - Sim 
2 - Não 

Texto 

Identificar se instituidor da pensão fez opção por aderir ao 
Regime de Previdência Complementar (RPC) ou era 

vinculado ao Regime de Previdência Complementar (RPC) 
de acordo com a legislação específica, por ter ingressado 
após o funcionamento da entidade de previdência e não 
ter vínculo contínuo em decorrência do seu desligamento 
no ente anterior. Preencher com SIM ou NAO. Com letra 

maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
DO INSTITUIDOR DA 

PENSÃO 
Texto 

Nome do cargo que era ocupado pelo instituidor da 
pensão. Tamanho Máximo 50 Caracteres. 

CÓDIGO DO CARGO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

Texto 
Código do cargo que era ocupado pelo instituidor da 

pensão. Preencher sem traços ou pontos. 

ESCOLARIDADE DO CARGO 
DO INSTITUIDOR DA 

PENSÃO 
1 - Nível Superior 

2 - Nível Médio 

Numérico 
Indicar se o cargo que era ocupado pelo instituidor da 
pensão exigia nível superior. Preencher com 1 se nível 

superior ou 2 se cargo é de nível médio. 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

Numérico 
Última remuneração do instituidor da pensão EXEMPLO 

1000.05. 

DATA ENTRADA MERCADO 
DE TRABALHO RGPS 

INSTITUIDOR DA PENSÃO 
(dd/mm/aaaa) 

Data 

Refere-se à primeira data de entrada do instituidor da 
pensão no mercado de trabalho em vínculo relativo ao 

RGPS, já averbado pelo instituidor, anterior ao ingresso na 
União. Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

TEMPO CONTRIBUIÇÃO 
RGPS (TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 

INSTITUIDOR DA PENSÃO 
NO RGPS ANTERIOR AO 
INGRESSO NA UNIÃO) 

(em dias) 

Numérico 

Refere-se a Tempo de contribuição do RGPS já 
averbados pelo instituidor da pensão, referente a 

vínculos anteriores vinculados ao RGPS. INFORMAR EM 
DIAS. 

DATA INGRESSO SERVIÇO 
PÚBLICO INSTITUIDOR DA 

PENSÃO (dd/mm/aaaa) 
Data 

Data de ingresso do instituidor da pensão no serviço 
público. Preencher no formato dd/mm/aaaa. 1º data de 

ingresso no serviço público. 

TEMPO CONTRIBUIÇÃO 
RPPS (TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO DO 
INSTITUIDOR DA PENSÃO 

EM OUTROS RPPS 
ANTERIOR AO INGRESSO NA 

UNIÃO) 
(em dias) 

Numérico 

Tempo de contribuição do instituidor da pensão ativo em 
outros RPPS anteriores ao seu ingresso na União. Refere-
se a Tempo de contribuição em outros RPPS já averbados 
pelo instituidor da pensão, referente a vínculos anteriores 
em Municípios, Estados ou Distrito Federal.  INFORMAR 

EM DIAS. 



IDENTIFICAÇÃO DO PENSIONISTA 

IdUnico do PENSIONISTA Numérico 

Identificador do pensionista para ser usado como registro 
único na base de dados unificada para a avaliação 

atuarial. Valor único que identifique o registro do instituidor 
da pensão e, pode ser utilizado aquele constante do 

sistema de dados cadastrais já utilizado pelo órgão, desde 
que elimine possíveis duplicidades de registro (por 

exemplo em caso de instituidor da pensão com mais de 
um cargo, de instituidor da pensão que contes como ativo 

e instituidor da pensão, etc). 

MATRÍCULA DO 
PENSIONISTA 

(matrícula) 
Numérico 

Número da matrícula do pensionista. Preencher sem 
traços ou pontos. 

CPF DO PENSIONISTA 
(CPF) 

Numérico 
Número do CPF do pensionista. Preencher sem traços ou 

pontos. Não há necessidade de zero à esquerda. 

PASEP DO PENSIONISTA 
(PIS-PASEP) 

Numérico 
Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do pensionista. 

Preencher sem traços ou pontos. 

SEXO DO PENSIONISTA 
F - Feminino 

M - Masculino 
Texto 

Sexo do pensionista no formato M para masculino e F para 
feminino. Com letra maiúscula, sem acento, aspas e 

espaços. 

DATA DE NASCIMENTO DO 
PENSIONISTA 

dd/mm/aaaa 
Data 

Data de nascimento do pensionista no formato 
dd/mm/aaaa. 

ESTADO CIVIL  
1 - solteiro (a) 
2 - casado (a) 
3 - viúvo (a) 

4 - separado (a) judicialmente 
5 - divorciado (a) 
6 - união estável 

9 - outros 

Numérico 
Código do estado civil do pensionista de acordo com a 

Tabela (1 a 9) 

CONDIÇÃO DO PENSIONISTA 
V - Válido 
I - Inválido 

Texto 
Indica a atual condição do pensionista (válido ou 

inválido). Preencher com V - válido ou I - inválido. Com 
letra maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

TIPO DE DEPENDÊNCIA DO 
PENSIONISTA COM O 

INSTITUIDOR DA PENSÃO 
1 CÔNJUGUE 

2 COMPANHEIRO(A) 
3 FILHO(A) MENOR NAO 

EMANCIPADO(A) 
4 FILHO(A) INVÁLIDO(A) 

5 PAI(MÃE) COM 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
6 ENTEADO(A) MENOR NAO 

EMANCIPADO(A) COM 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
7 ENTEADO(A) INVÁLIDO(A) 

COM DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA 

8 IRMÃO(A) MENOR NAO 
EMANCIPADO(A) COM 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
9 IRMÃO(A) INVÁLIDO(A) COM 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

10 MENOR TUTELADO 
11 NETO 

12 EX-CÔNJUGE QUE 
RECEBA PENSÃO DE 

ALIMENTOS 
99 OUTROS 

Numérico 
Tipo da dependência entre o pensionista e o servidor 

vinculado de acordo com a tabela (códigos 1 a 99) 

DADOS DO BENEFÍCIO 

DATA DE INÍCIO DO 
BENEFÍCIO  
dd/mm/aaaa 

Data 
Informar a Data da Concessão do Benefício. Preencher no 

formato dd/mm/aaaa. 

VALOR MENSAL DO 
BENEFÍCIO 

(Valor Bruto Total da 
Remuneração) 

Numérico 

Valor atual do benefício mensal da parcela de pensão que 
cabe a cada pensionista. Valor do atual benefício mensal 

de pensão por morte recebido pelo pensionista. Com 
separador de casas decimais. EXEMPLO 1000.05. 

VALOR TOTAL DA PENSÃO 
(somatório dos valores 
individuais das cotas) 

Numérico 
Informar o somatório dos valores recebidos por cada 

cotista da pensão deixada pelo instituidor. 

CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO 
PENSIONISTA (valor da 
contribuição mensal do 

pensionista para o RPPS na 
competência da base de 

dados da avaliação atuarial, 
cujo valor do provento supera 

o teto do RGPS, ou o dobro 
desse limite em caso de 
doença incapacitante) 

Numérico 
Valor da contribuição mensal descontada do pensionista. 
Com separação de casas decimais. EXEMPLO 1000.05 

VALOR PERCENTUAL DA 
QUOTA RECEBIDA PELO 

PENSIONISTA 
Numérico 

Informar valor referente ao percentual (de 0.01 a 1.00) que 
o pensionista recebe do valor integral da pensão deixada 
pelo instituidor da pensão. Exemplo: se pensionista é o 



único cotista informar 1.00. Se pensionista recebe 50% da 
pensão, informar 0.50 

IDENTIFICADOR DE 
PARIDADE DA PENSÃO 

1 - Sim 
2 - Não 

Numérico 
Preencher com 1 - Se pensão foi concedida com paridade 

e 2 se pensão foi concedida sem paridade. 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO  
V - Vitalício 

T - Temporário 
Texto 

Duração do benefício de pensão no formato V para 
Vitalícia e T para Temporária. Com letra maiúscula, sem 

acento, aspas e espaços. 

SE PENSÃO TEMPORÁRIA, 
TEMPO RESTANTE DE 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO  
(em anos) 

Numérico Informar o tempo restante em anos. 

 

 

IV. Variáveis relativas aos DEPENDENTES 

 

a) Havendo mais de um dependente, deverá ser inserido outra linha para prestar as informações do 

respectivo dependente. 

 

DEPENDENTES CAMPOS: TIPO DE DADOS DESCRIÇÃO 

COMP. BASE DADOS 

ANO DE REFERÊNCIA 
(20XX) Numérico 

Ano da folha de pagamento a que se refere a base de dados enviada 
(numérico, tamanho 4 caracteres; "2019") 

MÊS 
(jan =01;  

fev = 02...) 
Numérico 

Mês da folha de pagamento a que se refere a base de dados enviada 
(numérico; tamanho 2 caracteres de 01 a 12) 

 
COMPOSIÇÃO DA MASSA 

1 - Civil 
2 - Militar 

Numérico Código da composição da massa 1 para civil e 2 para militar. 

IDENTIFICAÇÃO DO 
ÓRGÃO AO QUAL O 

SERVIDOR ATIVO OU 
APOSENTADO  

(POTENCIAL INSTITUIDOR 
PENSÃO POR MORTE POR 
POSSUIR DEPENDENTES) 

CNPJ  
(do órgão ou entidade ao qual o servidor 

está vinculado) 
Numérico 

CNPJ do órgão ao qual o servidor está vinculado. Preencher sem traços ou 
pontos. 

DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE 
Texto 

Nome do órgão ao qual o servidor está vinculado. Tamanho Máximo 85 
Caracteres 

PODER 
1 - Executivo 
2 - Legislativo 
3 - Judiciário 

4 - Ministério Público 
5 - Tribunal de Contas 
6 - Defensoria Pública 

7 - Outros 

Numérico 
Código do Poder Tabela (1 a 7) ao qual o servidor está vinculado. 

Preencher sem traços ou pontos. 

IDENTIFICAÇÃO DO 
SERVIDOR ATIVO OU 

DO APOSENTADO 
(POTENCIAL INSTITUIDOR DE 

PENSÃO POR MORTE POR 
POSSUIR DEPENDENTES 

REGISTRADOS NO BANCO 
DE DADOS DA UNIDADE 

PAGADORA DA 
REMUNERAÇÃO/PROVENTO) 

IdUnico Numérico 

Identificador do dependente para ser usado como registro único na base de 
dados unificada para a avaliação atuarial. Valor único que identifique o 

registro do dependente e, pode ser utilizado aquele constante do sistema 
de dados cadastrais já utilizado pelo órgão, desde que elimine possíveis 

duplicidades de registro. 

MATRÍCULA DO SEGURADO SERVIDOR 
(POSSÍVEL INSTITUIDOR DE PENSÃO)  

(matrícula) 
Numérico 

Número da matrícula do servidor ou aposentado. Preencher sem traços ou 
pontos. 

CPF DO SEGURADO SERVIDOR 
(POSSÍVEL INSTITUIDOR DE PENSÃO) 

(CPF) 
Numérico 

Número do CPF do servidor ou aposentado. Preencher sem traços ou 
pontos. Não há necessidade de zero à esquerda. 

PASEP DO SEGURADO SERVIDOR 
(POSSÍVEL INSTITUIDOR DE PENSÃO)  

(PIS-PASEP) 
Numérico 

Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do servidor ou aposentado. 
Preencher sem traços ou pontos. 

SEXO DO SEGURADO SERVIDOR 
(POSSÍVEL INSTITUIDOR DE PENSÃO)  

F - Feminino 
M - Masculino 

Texto 
Sexo no formato M para masculino e F para feminino. Preencher com letra 

Maiúscula, sem espaço, sem aspas 

NÚMERO DE DEPENDENTES DO 
SEGURADO SERVIDOR (POSSÍVEL 

INSTITUIDOR DE PENSÃO) 
Numérico 

Número de dependentes habilitados para o recebimento do benefício de 
pensão por morte. Quantidade de dependentes para fins previdenciários. 

IDENTIFICAÇÃO DO 
DEPENDENTE 

DATA DE NASCIMENTO DO 
DEPENDENTE 

dd/mm/aaaa 
Data Data de nascimento no formato dd/mm/aaaa. 

CPF DO DEPENDENTE 
(CPF) 

Numérico 
Número do CPF do dependente. Preencher sem traços ou pontos. Não há 

necessidade de zero à esquerda. 

SEXO DO DEPENDENTE 
F - Feminino 

M - Masculino 
Texto 

Sexo no formato M para masculino e F para feminino. Preencher com letra 
Maiúscula, sem espaço, sem aspas 



CONDIÇÃO DO DEPENDENTE 
1 - Válido 
2 -Inválido Numérico 

Indica a atual condição do dependente (válido ou inválido). Preencher com 
V - válido ou I - inválido. Com letra maiúscula, sem acento, aspas e 

espaços. 

TIPO DE DEPENDÊNCIA DO 
DEPENDENTE COM O SEGURADO 

SERVIDOR (POSSÍVEL INSTITUIDOR DE 
PENSÃO)  

1 CÔNJUGUE 
2 COMPANHEIRO(A) 

3 FILHO(A) MENOR NAO EMANCIPADO(A) 
4 FILHO(A) INVÁLIDO(A) 

5 PAI(MÃE) COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
6 ENTEADO(A) MENOR NAO EMANCIPADO(A) 

COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
7 ENTEADO(A) INVÁLIDO(A) COM 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
8 IRMÃO(A) MENOR NAO EMANCIPADO(A) 

COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
9 IRMÃO(A) INVÁLIDO(A) COM DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA 
10 MENOR TUTELADO 

11 NETO 
12 EX-CÔNJUGE QUE RECEBA PENSÃO DE 

ALIMENTOS 
99 OUTROS 

Numérico 
Tipo da dependência entre o dependente e o servidor ativo ou aposentado 

de acordo com a tabela (códigos 1 a 99) 

 


