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Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2006. 
 
 
Parecer Atuarial nº. 233/06 – Fundação COPPETEC/NAP/UFRJ.  
 
Ao 
IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins 
 
A/C: Sr. Gilson 
 
REF.:Alíquotas de Equilíbrio 

 

Ementa: Acerca da modificação das alíquotas de contribuição patronal e dos 

servidores com o objetivo de equacionar o déficit atuarial do IGEPREV. 
 
O estudo atuarial realizado em setembro apontou um Déficit Atuarial de 

R$ 532.308.277,72. O Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do 

Tocantins se encontra em desequilíbrio atuarial, o que significa que as receitas futuras 

não serão suficientes para honrar todos os compromissos do IGEPREV com os 

benefícios previdenciários dos servidores. Para o equacionamento desta deficiência de 

cobertura é necessário elevar as receitas previdenciárias do IGEPREV. 

 

A elevação da alíquota de contribuição patronal é uma das maneiras possíveis de se 

atingir o equilíbrio atuarial. De acordo com os cálculos atuariais, uma elevação desta a 

alíquota dos atuais 11% para 16% resultaria em um Superávit Atuarial de 

R$ 73.819.269,97, ficando assim estabelecido o equilíbrio financeiro e atuarial do 

sistema. 

 

Outra possibilidade seria o estabelecimento de alíquotas diferenciadas para os 

policiais militares da ativa, em razão destes serem beneficiados com promoções no 

final da carreira ou post mortem. No entanto, a folha de contribuição dos militares 

representa apenas 15,98% da folha de contribuição total. Desta forma, não é possível 

estabelecer o equilíbrio atuarial do sistema modificando somente a alíquota dos 

militares. Esta medida deverá necessariamente ser acompanhada da elevação da 

alíquota de contribuição patronal para que o equilíbrio atuarial seja estabelecido. 
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Apresentamos na tabela abaixo as alíquotas de equilíbrio para quatro cenários de 

alteração das alíquotas de contribuição dos policiais militares: 

 

 

Alíquota de contribuição 
dos Segurados Não 

Militares 

Alíquota de contribuição 
dos Policiais Militares 

Alíquota de contribuição 
Patronal 

Cenário 1 11% 11% 15,39% 

Cenário 2 11% 12% 15,23% 

Cenário 3 11% 13% 15,08% 

Cenário 4 11% 14% 14,93% 
 

Conforme podemos observar na tabela acima, o aumento da alíquota de contribuição 

dos policiais militares permite uma ligeira redução da alíquota patronal. A adoção de 

qualquer um dos cenários apresentados acima equacionará o déficit atuarial do 

sistema. 

 

É o parecer. 

 
 

 
Rio de Janeiro,  21 de dezembro de 2006. 

 

 

 

 

 

 

Paulo Ar thur  Vie i ra 

Atuár io  MIBA 1.521 

 

Benedi to Claudio Passos 

Coordenador  Execut ivo  

Atuár io  MIBA 1.058 
 


