
Em dezembro de 2018, através da Instrução Normativa nº 2, a SPREV normatizou a forma de apuração da

duração do passivo e da taxa de juros parâmetro a serem utilizados nas avaliações atuariais dos Regimes Próprios

de Previdência Social. De acordo com a instrução a taxa de juros parâmetro será calculada de acordo com a

duração do passivo do RPPS considerando seus fluxos atuariais. O resultado deste cálculo será comparado com a

Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média corresponde à média de 5 (cinco) anos das Estruturas a Termo de Taxa

de Juros diárias baseadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo –

IPCA. A taxa parâmetro será aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo

à duração do passivo do RPPS.

Desde então a SPREV divulga anualmente uma tabela informando a taxa de juros parâmetro a ser utilizada

para cada duração do passivo. Desta forma, os RPPS só precisam solicitar do atuário a duração de seus passivos e

comparar com a tabela divulgada pela SPREV para saber a taxa parâmetro a ser utilizada no próximo exercício.

A normatização da taxa de juros parâmetro corrige uma anomalia do mercado de RPPS. Antes só existia um

teto para a taxa de juros real (6% a.a.), que era utilizado de forma padrão nos cálculos atuariais da maioria dos

RPPS. Esta taxa era utilizada mesmo se não existisse aderência com a carteira de investimentos do RPPS, nem

condições de se perseguir a meta no mercado financeiro, mesmo aumentando demasiadamente o nível de risco

do portifólio.

Com o advento da Instrução Normativa nº 2, os RPPS ficam obrigados a utilizar-se da menor taxa entre a

definida em sua Política de Investimentos e a divulgada pela SPREV, que leva em conta a duração do passivo e as

condições de taxas de juros médias dos Títulos Públicos atrelados à inflação, produto este, que tem o maior

percentual na composição das carteiras de investimentos dos RPPS.

A taxa de juros parâmetro para o exercício de 2022 foi divulgada através Portaria SPREV nº 6.132, de 25 de

maio de 2021. A taxa a ser utilizada pelo Instituto de Previdência dos servidores públicos de Jaboatão dos

Guararapes, de acordo com a tabela divulgada com a portaria, é de 4,98% a.a.
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