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IBA – CT Previdência Pública Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. 

 
 
 
 

Ilmo. Sr. 

Leonardo José Rolim Guimarães 

Secretário de Previdência 

Ministério do Trabalho e Previdência 

Brasilia - DF 

 
 

Assunto: Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA 

 

 
Ilmo. Sr. Secretário, 

 
 

O Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, dentro de seus objetivos estatutários e em 

nome de seus membros que atuam nas Avaliações Atuariais dos Regimes Próprios de 

Previdência Social vem, com elevada estima, solicitar à V.Sa. a avaliação quanto às 

dificuldades operacionais observadas no processo de envio do DRAA – Demonstrativo de 

Resultado da Avaliação Atuarial.  

 

Tal  solicitação está especialmente alicerçada no contexto em que, nesses últimos 

dias de março, os atuários têm relatado grandes problemas de lentidão no sistema 

CADPREV-web, provavelmente causado pelo grande número de acesso e envio de 

informações.  

 

Conclusivamente, o cronograma está sendo severamente afetado devido aos 

motivos já expostos, o que impactará em restrição para emissão do CRP – Certificado de 

Regularidade Previdenciária, apesar de todas as exigências normativas e prazos terem 

sido atendidos pelos Entes Federativos. Cabe ressaltar, que buscamos a melhor maneira 

de contornar ou solucionar as instabilidades enfrentadas conforme relatado no último 

ofício encaminhado em 17 de março de 2022. 

Diante do exposto, o IBA vem requerer ao Ilmo. Sr. Secretário de Previdência, 
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análise sobre a possibilidade de uma dilação de prazo para a entrega dos resultados 

atuariais consubstanciados por meio do DRAA, no sentido de impedir que estes fatos 

pontuais tragam prejuízos na emissão dos CRP. 

 

Agradecendo a atenção dispensada ao pleito em foco, colocamo-nos a disposição 

para os esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando ainda nosso 

compromisso de parceria técnico-científica objetivando o desenvolvimento sustentável 

desse importante segmento de serviços para a sociedade brasileira. 

 

 
Cordiais saudações, 

 
 
 

 
Giancarlo Giacomini Germany –MIBA 1020 Daniel Rahmi Conde – MIBA 2126 

Diretor de Previdência do IBA Diretor de Previdência do IBA 

 
 
 
Michele de Mattos Dall Agnol MIBA 2991 Marcelo Nascimento Soares - MIBA 759 

Coordenador CT de Previd. Pública Coordenador Supl. CT de Previd. Pública 
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