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IBA – CT Previdência Pública Rio De Janeiro, 17 de março de 2022. 

 
 
 
 

Ilmo. Sr. 

Allex Albert Rodrigues 

Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS 

Secretaria da Previdência – Sprev 

Secretaria Especial da Previdência e Trabalho 

Ministério da Economia 

Esplanada dos Ministérios - Bloco F, Anexo A 

Brasilia - DF 

 
 

Assunto: Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA 

 

 
Sr. Subsecretário, 

 
 

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 solicitar à V.Sa consideração relativa ao prazo para o envio do 

DRAA – Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial, de maneira que um maior 

número de Entes possam atender, adequadamente e com a necessária conformidade, as 

exigências previstas na legislação. 

Cientes estamos das dificuldades de implantação e alteração de um sistema com a 

complexidade do CADPREV, bem como o ganho que o novo CADPREV trará para o 

acompanhamento, segurança, controle social dos interessados e transparência dos 

regimes próprios de previdência social. 

O sistema CADPREV-web sofreu recentes alterações quanto à assinatura 

eletrônica, e disso está decorrendo uma enormidade de problemas no processamento do 

DRAA, desde questões cadastrais vinculados ao GESCON até problemas impossíveis de 

serem detectados com precisão em virtude de que o sistema não designa, de forma direta, 

o motivo de uma rejeição de arquivo, por exemplo. 
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Há relatos de diversos atuários que labutam junto ao RPPS’s relacionados aos 

problemas que estão ocorrendo, sendo que, em casos mais extremos, os arquivos de 

DRAA do mesmo Ente já foram enviados mais de 8 vezes e persiste a rejeição do mesmo 

sem motivo aparente, bem como a existência de problemas com cadastro de 

representantes, matéria alheia à responsabilidade do atuário. 

 

O fato é que nenhum desses problemas é afeto ao trabalho atuarial, pois: 

 

1) O programa CADPREV-Ente local não foi alterado para o preenchimento do 

DRAA 2022, quando comparado ao DRAA 2021; 

 

2) O DRAA 2022 em si é exatamente o mesmo do ano anterior; 

 

3) Todo o planejamento de entrega da Avaliação Atuarial 2022 não previa, portanto, 

quaisquer uma dessas ocorrências e alterações do sistema CADPREV-web;  

 

4) Os representantes que informamos no arquivo ‘xml’ e que são enviados via 

CADPREV-web NÃO são os que o sistema considera, constando no Certificado 

para coleta das assinaturas digitais aqueles que estiverem cadastrados no 

GESCON, de acordo com a lógica do sistema, a qual não nos parece ser clara; 

e, principalmente 

 

5) O erro de processamento do arquivo ‘xml’ sem uma definição explícita e exata 

do motivo nos impede de dar andamento ao trabalho. 

 

Os prints das telas dos erros ratificam o relato anterior: 
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Conclusivamente, o cronograma está sendo severamente afetado, pois o trabalho 

precisa parar para que esses problemas possam tentar ser resolvidos, o que, por vezes, 

não se consegue devido aos motivos já expostos. 

 

Diante do exposto, REQUER a V.Sa e ao Sr. Secretário de Previdência, análise 

sobre a possibilidade de uma dilatação de prazo para a entrega dos resultados atuariais, 

consubstanciados por meio do DRAA, para a data de 30/05/2022, pelas razões 

expostas. 

 
 

Agradecendo a atenção dispensada ao caso em foco e ao pleito, 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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