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Introdução



Histórico da Previdência (e da Seguridade Social)



Regimes de Previdência



Regime Próprio



Controle (Art. 71, II e III CF)

Previdência é algo recente?



A responsabilidade pelos idosos e doentes era exclusiva da família.



Iniciativas isoladas (fundos, casas de assistência etc.)



Previdência surge na Alemanha com Bismark= auxílio-doença (1883), acidente
do trabalho (1884) e seguro invalidez e velhice (1889) .



1917 – Constituição mexicana traz a previdência social em seu texto .



No Brasil a CF de 1891 tratou da aposentadoria por invalidez para os
servidores públicos, mas o marco inicial é a Lei Eloy Chaves de 1923 que criou
a Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAP) das empresas ferroviárias.



Até década de 1930: criação das CAPs por empresa.



A partir da década de 1930: fusão das CAPs surgindo os IAPs por categoria.
IAPC (comerciários), IAPETEC (trabalhadores em transportes de carga), IAPI
(industriários), IAPB (bancários), IAPM (Marítimos), IPASE (Instituto de
Previdência e Assistência aos Servidores do Estado).

 1967 –> IAPs são unificados ao INPS.
 1977 –> INPS dividido em três (INPS, IAPAS e INAMPS) e junto com a

LBA, FUNABEM, CEME e DATAPREV formam o SINPAS. O IPASE é
extinto.
 1988 –> A CF traz o conceito de seguridade social e universaliza a

saúde.
 1990 –> Criado o INSS com a fusão do IAPAS e do INPS
 2004 –> Criada a SRP vinculada ao MPS
 2007 –> Criada a SRFB, vinculada ao MF
 Emendas 20/98, 41/2003 –> mudanças significativas
 Emendas 47/2005 e 70/2012 –> adequam regras de transição

Seguridade
Social

Saúde

Assistência

Previdência

RGPS
Pública

Previdência
Social

RPPS
Militar

Privada

Aberta
Fechada



Repartição Simples;



Regime de Capitalização;



Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC).

Pública:


Obrigatória, contributiva e garantida pelo poder público



Regime de benefício definido

RGPS (art. 201), RPPS (art. 40) e Militares (art. 42)
Privada: (art. 202):


Complementar, facultativa, contributiva e mantida pelos
associados



Regime de contribuição definida



Aberta ou Fechada

RGPS:
Art. 201 da CF.
 Leis 8.212/91 (custeio) e 8213/91 (benefícios).
 Decreto 3.048/99 e IN 45/2010.




RPPS:

Art. 40 da CF, art. 42 c/c o art. 142 da CF.
 Leis 9.717/98 e 10.887/2004.
 ON 02/2009 e leis específicas para os servidores militares.
 Portaria MPS 402 e 403, ambas de 2008.








FECHADA: Empresas Privadas
ou Empresas Públicas e
Sociedades de Economia
Mista (LC 108).



Poder público não poderá
aportar recursos, salvo na
contribuição
como
patrocinador limitado ao
valor da contribuição do
segurado.



PREVIC - MPS

ABERTA:

Bancos
e
Seguradoras comercializados
na modalidade PGBL ou
VGBL.
SUSEP – MF



Benefícios do RPPS ficam no limite do RGPS;



Plano de benefícios complementares
modalidade de contribuição definida;



Instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo;



Respeito ao art. 202 da CF e as LC 108 e 109/2001. Entidade
fechada de previdência complementar de natureza pública.



“Obrigatório” para quem ingressar após a instituição da
previdência complementar.



Facultativo para quem ingressou antes (art. 40, §16, CF).

unicamente

na

Institui o regime de previdência complementar para os
servidores públicos federais titulares de cargo efetivo,
inclusive para os membros do Poder Judiciário, do
Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da
União.
 Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e
pensões pelo regime de previdência de que trata o art.40
da CF;
 Autorizou a criação de três entidades fechadas. : Funpresp:
EXE, LEG e JUD. Foram criadas respectivamente em 04/02,
07/05 e 14/10/2013




Quem exerce exclusivamente cargo em comissão;



Empregados públicos;



Contratados temporariamente;



Servidores efetivos cujo ente não tenha RPPS;



Quem exerce mandato eletivo e não tem vinculação com

RPPS.

Quais são as diferenças e semelhanças
entre o RGPS e o RPPS?

RGPS






Não há pena de Cassação de
Aposentadoria;
Não há Abono de Permanência;
Atinge todos os trabalhadores não
abrangidos pelo RPPS;
Limite do RGPS – R$ 4.390,24;

RPPS


Possibilidade de Cassação;



Há o Abono de Permanência;
Atinge todos os servidores efetivos de entes
que tenham RPPS,
Limite do último vencimento percebido em
atividade, salvo nos casos de aposentadoria
complementar
Observância aos limites constitucionais
RPPS: CF + normas gerais + normas
específicas;
Utilização subsidiária das regras do RGPS
(art. 40, § 12, da CF)
Necessidade de Contribuição; Exceção: até
1998: TS = TC;
Exigência
de
Capitalização
(Exceto
Segregação)
Alíquota mínima de 11% (art. 149 § 1º da
CF) para Estados e Municípios;
Inativos contribuem no que exceder o limite
do RGPS.









Tem regulamentação uniforme do país;




Há segurado com reconhecimento do
benefício sem contribuição efetiva
Repartição Simples;



Alíquotas 8%,9%,11%;



Alíquotas 5%,11% e 20%;



Inativos não contribuem.









Até a EC 20/98, em regra não era contributivo e os inativos
continuavam na folha de pagamento do órgão ou entidade
pública. (servidores antigos tem muita resistência ao RPPS)



Antigos institutos ou caixas de assistência, em regra cuidavam
de pensão e serviços de saúde para os servidores.
TÓPICOS SOBRE RPPS






Base Normativa
Regras dos benefícios (Permanentes, do Direito Adquirido e de
Transição)
Gestão e Fiscalização

OBS: 1) Observar a Lei Orgânica do respectivo Tribunal de Contas, bem como suas Resoluções e outros atos normativos.
2) Uso subsidiário das regras do RGPS (Art. 40 ,§12, da CF).



Aposentadoria por Tempo de Contribuição



Aposentadoria por Idade



Aposentadoria por Invalidez



Aposentadoria Compulsória



Aposentadoria Especial



Pensão por Morte



Abono de Permanência

Regras
Regras Permanentes - Art. 40, CF
Quem ingressou após 31/12/2003 somente tem direito às
regras permanentes



Regras de Transição:
 EC 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12, aplicáveis de acordo com
o ingresso (até 16/12/98 ou até 31/12/2003)

Regra do Direito Adquirido :


Princípio Constitucional – art. 5º, XXXVI, CF;



EC 20/98 – art. 3º, §2º;



Válida para o RGPS e RPPS.

Idade Mínima: 60 anos
Tempo de Contribuição Integral: 35 anos
Tempo no Cargo: 05 anos.
Tempo no Serviço Público: 10 anos

Idade Mínima: 55 anos
Tempo de Contribuição Integral: 30 anos
Tempo no Cargo: 05 anos.

Tempo no Serviço Público: 10 anos



Forma de Cálculo: Pela Média, não podendo ser superior à
ultima remuneração do cargo efetivo em que se aposentou



Forma de Reajuste: Por lei e periódico, sem paridade



Teto para o Benefício: do prefeito, do governador, do
desembargador ou de Ministro do STF, dependendo do
órgão ou entidade que o servidor atua.



IDADE: 65 (H) e 60 (M), com no mínimo 5 anos no cargo e 10
anos de serviço público, com proventos proporcionais.



INVALIDEZ PERMANENTE: proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,

moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, na forma da lei, e através de avaliação pericial.


COMPULSÓRIA: aos 70 anos de idade com proventos
proporcionais.



Art. 40 § 19 da CF



A EC 20 tratou como isenção tributária, mas a EC 41 tratou como
abono.



Devida a partir da implementação de requisitos;



Desde que formulada pelo servidor – servidor apenas provoca
para fins de pagamento;



Cabível o pagamento retroativo a data de implementação dos
requisitos, desde que não ultrapassado o prazo prescricional;



Vide art. 12.3 da Portaria nº 402/2008 do MPS, com a redação
dada pela Portaria nº 21/2013 do MPS.



Art. 40, §§7º e 8º,CF -.



Valor correspondente ao da remuneração ou proventos desse
segurado, até o limite máximo estabelecido para o RGPS,
acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente ao
limite.



Será integral para os casos de direito adquirido (morte ou
implementação de direito a aposentadoria até a EC 41/2003) e
para os falecidos até 19/02/2004 (dia 20/02/2004 foi editada a
MP 167/2004 posteriormente convertida na Lei 10.887/2004,
que regulamentou o previsto na Constituição)



Pelo art. 40, §4º, da CF admite-se aposentadoria especial, nos
termos de leis complementares para os servidores:


I portadores de deficiência;



II que exerçam atividades de risco;



III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.”



Foram impetrados no STF vários mandados de injunção, devido a
falta de lei complementar



Aplicação da IN 01/2010 do MPS e da IN 45/2010 do INSS, aos
servidores públicos nos casos do inciso III.



Lei 8213/91 – art. 57 e 58 (no que couber).

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §
4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica.” ( DJe nº 77 de 24/4/2014, p. 1. DOU de 24/4/2014, p. 1.)

O MPS EDITOU A NOTA TÉCNICA 02/2014
Orienta a aplicação da SV 33. No que couber, as normas do RGPS serão
aplicadas, no caso de servidores , que exercem atividades sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (art. 40, § 4º, III
da CF)
 Compete à Administração analisar o quadro fático funcional do servidor e
verificar o cumprimento dos requisitos necessários à caracterização. Após
2004 há obrigatoriedade do PPP (perfil profissiográfico previdenciário)
que não pode ser e não pode ser substituído por outro meio de prova
como, por exemplo, o adicional de insalubridade.

Regras de Transição













Tempo de Contribuição:35 (H) 30 (M)
Idade: 53 (H) 48 (M)
Tempo no Cargo: 05 anos
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98,
para atingir o tempo total de contribuição.
Regra especial (professor, magistrados, Membros MP e TCU):
Acréscimo de 17% no tempo efetivo até 16/12/1998. Sendo
professora o percentual será de 20%
Cálculo pela média, com redutor de 3,5% por ano antecipado em
relação à idade limite (60/55 anos), se preencher os requisitos até
31/12/2005. A partir de 01/01/2006 será de 5%. Sem paridade.
Direito ao ABONO PERMANÊNCIA.



Tempo de Contribuição:35 (H) 30 (M)



Idade:60 (H) 55(M)



Tempo no serviço público: 25 anos



Tempo na carreira: 15 anos



Tempo no Cargo: 05 anos



Forma de cálculo: Última remuneração



Forma de reajuste: Paridade com os servidores ativos



OBS.: A idade exigida é reduzida em 1 ano por ano excedente no
tempo de contribuição.



Tempo de Contribuição: 35 (H) 30 (M)



Idade: 60 (H) 55(M)



Tempo no serviço público: 20 anos



Tempo na carreira: 10 anos



Tempo no Cargo: 05 anos



Forma de cálculo: Última remuneração



Forma de reajuste: Paridade com os servidores ativos



*Professor: redução de 5 anos na idade e tempo de contribuição








Aposentados por invalidez ingressantes até 31/12/2003 (EC nº 41)
Proventos de aposentadoria (integral ou proporcional, conforme o
caso, pois isso não muda) calculados com base na remuneração do
cargo efetivo em que se der a aposentadoria e não mais pela média.
Paridade com os ativos
Novos direitos extensíveis às pensões



Foi dado prazo de 180 dias a partir da entrada em vigor (30/03/2012)
para os RPPS revisarem as aposentadorias já concedidas.



Efeitos financeiros a partir da promulgação da EC 70 (29/03/2012)
MPS emitiu Nota Técnica 02/2012 orientando a aplicação. Por
exemplo: resultando em valor menor deveria ser respeitado o
princípio da irredutibilidade de vencimentos, a diferença seria paga
como abono e seria reduzida na medida em que o benefício fosse
sendo reajustado.





Auxílio-Doença: entrando em licença médica, em regra, o servidor
continua na folha de pagamento da Administração Direta.



Auxilio-Reclusão (para os dependentes) e salário-família são devidos
no caso dos segurados de baixa renda (201, IV da CF)



Salário-família: para segurados de baixa renda (201, IV da CF) com
filhos até determinada idade.



Salário-maternidade: por 120 dias, devendo ser paga a remuneração.



Caso o Munícipio não tenha lei sobre baixa renda, utiliza-se o valor do RGPS

(em 2014 o valor máximo da renda é R$ 1.025,81 – Portaria MF 19/2014)


Não existe o auxílio-acidente para o RPPS, pois o servidor tem estabilidade e
perdendo a capacidade laborativa para o seu cargo e não sendo caso de

aposentadoria por invalidez, será readaptado.


Entes públicos não poderão conceder para os segurados dos RPPS, benefícios
distintos dos pagos pelo RGPS (previstos na Lei 8.213/91), salvo disposição em
contrário da CF, conforme art. 5º da Lei 9.717/98. Entretanto, a lei local
poderá adotar alguns critérios diferenciados na concessão dos referidos
benefícios, desde que não contrariem a CF e as normas gerais federais.

Controle dos RPPS Pelos
Tribunais de Contas

O Tribunal de Contas controla os RPPS em duas frentes:


Registro de atos de pessoal (art. 71, III – CF)



Julgamento dos Responsáveis por Dinheiro e Bens Públicos
(art. 71, II – CF)



Registro



Principais falhas em processo de pessoal



Aspectos gerais de gestão



Taxa de Administração



Conselhos



Contabilidade Previdenciária



Equilíbrio Financeiro e Atuarial



Investimentos



COMPREV



CRP



Possíveis irregularidades

III

- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de

admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o
fundamento legal do ato concessório;

OBS: o trâmite dos processos é definido na lei
orgânica e no regimento interno de cada TC.



REGISTRO: significa a regularidade do ato de admissão ou de
concessão de benefício previdenciário;



NEGATIVA DE REGISTRO: decorre da ilegalidade daqueles atos;



DILIGÊNCIA: quando houver dúvida sobre os fatos relatados no

processo ou para determinar a adoção de providências necessárias
para apreciação do mérito das admissões, aposentadorias, pensões e
reserva remunerada, como a juntada de documentos;


SOBRESTAMENTO: ocorre quando a decisão de mérito estiver
inviabilizada, em razão da dependência da solução de outro processo;

Formalização inadequada dos processos:


Cópia de documentos pessoais sem a devida conferência com
os originais;



Inobservância da ordem cronológica dos fatos;



Numeração incorreta das folhas;



Ato concessório com grafia do nome diversa das certidões;



Atos concessórios citando legislação incorreta;



No caso de aposentadoria voluntária: requerimento sem a

correta referência ao embasamento legal da concessão
pretendida e ausência da assinatura do requerente;


No caso de aposentadoria por invalidez: Laudo Médico sem a
indicação expressa da patologia que implica em proventos
integrais ou proporcionais;



Ausência de embasamento legal relativo à concessão de
vantagens pecuniárias incluídas na fixação de proventos, bem
como inclusão de parcela de caráter temporário;



Não apresentação do demonstrativo relativo ao cálculo da
média aritmética de 80% das maiores remunerações percebidas
na atividade e seu comparativo com a última remuneração
anterior à aposentadoria;



Ausência da memória de cálculo relativa à concessão das
vantagens pecuniárias incluídas nos proventos;



Descumprimento da EC 70/2012, que prevê o direito à revisão
na data do fato e os efeitos financeiros a partir de 29/03/2012.

Ausência de documentos comprobatórios para fins de
comparação.

Nos processos de pensão:


Quando há mais de um beneficiário, não são apresentados
os requerimentos de todos;



Não encaminhamento do processo de pessoal do exsegurado, para que se possa verificar se o óbito ocorreu na
atividade ou inatividade, se a aposentadoria já foi
analisada por este Tribunal, bem como se o valor do
beneficio reflete o que o interessado percebia quando
aposentado ou na sua ultima remuneração.

Nos processos de admissão


Remessa do Processo Principal do Concurso sem conter toda a
documentação prevista em legislação;



Ausência de justificativa de vaga;



Ausência de comprovação da publicação dos atos admissionais;



Ausência de informação quanto aos candidatos nomeados que

não tomaram posse (por perda de prazo, desistência ou falta de
requisitos), ou não assumiram exercício, ou ainda, que foram
exonerados após o exercício no cargo, gerando a vacância;



Nomeação em desrespeito à ordem de classificação;



Acumulação de cargos sem a comprovação da compatibilidade
das cargas horárias respectivas;



Ausência de documentação pessoal do admitido (Ex. Atestado
de exercício, Comprovação de quitação com as obrigações
militares, Comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral,
Atestado de exercício e Declaração de Bens em forma de cópia,
Comprovante de nível de escolaridade exigido).

Gestão e Fiscalização dos RPPS



Pode ser feita por Autarquia (autonomia administrativa e
financeira) ou por Fundo de Previdência vinculado à
Administração Direta.



Existem RPPS de diversos tamanhos: desde autarquias
somente com a diretoria (sem servidores efetivos) até
autarquias de maior porte (grandes municípios e estados)



Nem sempre tem assessoria jurídica própria e nem número

mínimo para compor comissão de licitação.



O fato de um regime ser pequeno não quer dizer que por si só ele
é deficitário.



Regimes mais novos tendem a estar em equilíbrio: os segurados
contribuirão o período todo, além de estarem sujeitos a regras
previdenciárias mais rigorosas do ponto de vista fiscal.



RPPS da União e dos Estados tem saúde financeira e atuarial pior
do que a dos RPPS municipais.



Importante manter a solidez do RPPS para garantir os benefícios
futuros.



Servidores mais antigos rejeitam um pouco o RPPS pois antes do
sistema não era contributivo e as regras de benefícios eram bem
favoráveis ao servidor em detrimento do equilíbrio fiscal.



Tendência de chefes do Executivo a tomar iniciativas para utilizar o
dinheiro do fundo de previdência para outros fins.



Em regra é o presidente ou diretor da Autarquia previdenciária.



Há leis locais que exigem que seja servidor efetivo



Pode ser escolhido pelo Prefeito ou ser eleito.



Deve

ter

conhecimentos

em:

Benefícios,

Servidor

Público,

Investimentos, Gestão Pública, Contabilidade, Cálculo Atuarial


As associações nacionais e estaduais de previdência, e também o
MPS, colaboram muito com a formação dos gestores.



Devido

à especialização, em alguns locais não há mudança de

gestores com a mudança de Prefeito ou Governador.



ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e
Municipais) – www.abipem.org.br



ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados
e Municípios) - www.aneprem.org.br



Entidades Estaduais: Aceprem (CE), Apeprem (SP), Acip (ES), Agip (RS),

Amiprem (MG), Aepremerj (RJ), Assimpasc (SC), Adimpms (MS), Apeprev
(PR) etc.


OBS: essas entidades cumprem também o papel de formação dos
gestores, através de seminários, cursos, materiais elaborados e etc.

Obrigações

Comuns: art.37 da CF, Lei 8666/93, Lei 4320/64,

LRF, Estatutos dos Servidores, transparência etc. (todo o
serviço público tem que observar)

Obrigações

Específicas: art.40 da CF, Lei 9.717, Lei

10.887/2004, ON 02/2009, Portarias 155, 402 e 403/2008 e
83/2009, dentre outras. (são obrigatórias para os RPPS)

 Contribuições e recursos do fundo previdenciário somente podem
custear benefícios do RPPS, exceto as despesas administrativas, dentro

do limite legal (art. 1º, II da Lei 9.717).
 A ON 02/2009, estabelece, no seu art. 41:
“Art. 41. Para cobertura das despesas administrativas do RPPS,
poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois
pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e
pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício
financeiro anterior, ...”

OBS: a lei local pode estabelecer percentual menor

 Custeio das despesas correntes e de capital da unidade gestora, inclusive
para a conservação do patrimônio
Não pode custear despesas com aplicações financeiras
 Lei (admite também o regulamento ou ato colegiado) que defina o

percentual da taxa (até o limite máximo de 2%) poderá constituir reserva
com as “sobras” para uso posterior.
 Aquisição ou construção de bens imóveis restringe-se aos de uso próprio
da Unidade Gestora.
 Caso a unidade gestora tenha outras competências (saúde, assistência

social etc.) os gastos administrativos devem ser rateados proporcionalmente.

 Gastos com assessoria e consultoria deverão ser suportadas pela Taxa de
Administração
 Poderão ser gastos, excepcionalmente, com reformas de bens imóveis

desde que garantido o retorno dos valores empregados.
 Descumprimento desses preceitos gera aplicação indevida de recursos
previdenciários.
 Não serão computados o valor que o ente repassar para custeio de
despesas da unidade gestora do RPPS, desde que não sejam deduzidos dos

repasses previdenciários. (existe TC que entende isso como irregular)

 CF estabelece como objetivo da seguridade social a gestão

quadripartite da administração com participação dos trabalhadores,
empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados
(art. 194, parágrafo único, VII).
 Lei 9.717/98 garante aos segurados pleno acesso as informações e

direito de representação nos colegiados e instâncias de decisão (art. 1º,
VI).

 Pelo art. 15, I da ON 02/2009, o RPPS “contará com colegiado ou
instância de decisão, no qual será garantida a representação dos
segurados, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração”



RPPS criam Conselho Administrativo e Conselho Fiscal



É comum a ocorrência de conflitos entre membros dos Conselhos que

representam os servidores com os gestores tendo em vista a dificuldade
de aceitação por parte dos primeiros das regras constitucionais e legais

mais restritivas a benefícios individuais e imediatos (mas que garantem o
recebimento futuro por parte do conjunto dos servidores)


Além dos Conselhos, o RPPS também é fiscalizado pelo Poder

Legislativo, pelo Tribunal de Contas, pelo Controle Interno, pelo
Ministério da Previdência Social, pelo Ministério Público e pelo controle

social.

Pelo art. 1º da Lei 9.717/98 os RPPS devem ser baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária (“caput”) e deve ser feito

o registro contábil individualizado das contribuições de cada
servidor e dos entes estatais conforme diretrizes gerais (VII),
sendo que os demonstrativos financeiros e orçamentárias devem
conter todas as despesas fixas e variáveis, inclusive com encargos,
com pessoal ativo, inativo e pensionistas (VIII).
A ON 02/2009 regulamenta a escrituração contábil (art. 19) e o
registro individualizado (art. 20)

 Normas da Lei 4.320/64, com suas alterações e regulamentações.
 Portarias MPS 906/2003 e 509/2013, que aprovou “o Plano de

Contas, o Manual das Contas, os Demonstrativos e as Normas de
Procedimentos Contábeis aplicados aos Regimes Próprios de
Previdência Social – RPPS” (Portaria MPS 906/2003 em fase de
extinção)
 Portaria MPS 509/2013 -> observar a nova contabilidade pública,

seguindo os prazos para a aplicação do Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público (PCASP) e das Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

O art. 40 da CF prescreve que os RPPS terão caráter contributivo e
solidário, com critérios que preservem o equilíbrio financeiro e

atuarial.
Equilíbrio financeiro: em um exercício, as receitas previdenciárias

pagarão as despesas previdenciárias
Equilíbrio atuarial: deve ter recursos (mobilizados e imobilizados)

para pagar as despesas previdenciárias num período maior, definido
no cálculo atuarial. (variáveis: expectativa de vida, alíquotas, direitos,
valores dos proventos, taxa de juros, alíquotas etc.)

 A Lei 9.717/98 prescreve:
 Avaliação atuarial inicial e em cada balanço (art. 1º, I)
 Número mínimo de segurados que garanta equilíbrio atuarial

sem necessidade de resseguro (art. 1º, IV)
 Entes podem constituir fundos integrados de bens, direitos e
ativos, com finalidade previdenciária (art. 6º)
 Entes públicos são responsáveis pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras
 Verificar o art. 22 da ON 02/2009 e a Portaria MPS 403/2008.

Os entes públicos podem constituir fundos integrados de bens,
direitos e ativos, com finalidade previdenciária, observando,
dentre outras obrigações:
 Conta do fundo distinta da conta do Tesouro
 Seguir regulamentação do Conselho Monetário Nacional (ver
Resolução CNM 3.922/2010 e Portaria MPS 519/2011)
 Vedação de empréstimos aos segurados e aos entes.

Vedação de aplicar em títulos públicos, excetos os federais.
Avaliação dos bens, direitos e ativos do fundo de acordo com
a Lei 4.3120/64 e alterações
Estabelecimento de limites para a taxa de administração
O fundo deve ser constituído ou extinto mediante lei.



A CF previu a compensação entre regimes (de acordo com lei), nos
termos do art. 201 § 9º em que é garantida a contagem recíproca do

tempo de contribuição.


A Lei 9.796/99 regulou a compensação previdenciária, definindo os
seguintes regimes:



De origem: regime anterior em que o segurado esteve



Instituidor: concede e paga aposentadoria ou pensão.



É feito um cálculo percentual entre os tempos em cada regime.



A Lei 9.796/99 estabelece os documentos necessários que devem ser

apresentados pelos regimes, reciprocamente.

 O Decreto 3.112/99 regulamentou a lei 9.796/99.

 Os RPPS precisam estar em dia com suas obrigações
 Aposentadoria ou pensão do RPPS deve estar com o devido registro do TC.
 Excluída do Comprev a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificada em lei e a pensão dela decorrente.
 Também regulamentada pela Portaria MPAS 6.209/1999, pela Portaria
MPS/MF 410/2009 e IN INSS/PRES nº 50/2011.
 ESTOQUE DO COMPREV: em maio de 2013 encerrou o prazo para os
regimes instituidores enviarem os dados relativos aos benefícios em
manutenção em 05/05/1999 concedidos a partir de 05/10/1988. (Lei nº
12.348, de 2010)

 Instituído pelo Decreto 3.788/2001

 Atesta o cumprimento pelo DF, Estados e Municípios da legislação
previdenciária. (na prática é instrumento coator eficiente)
 Ente público com CRP irregular resulta em:
1) Suspensão das transferências voluntárias da União.
2) Impedimento de celebrar acordos, contratos, convênios etc. com
administração direta e indireta da União.
3) Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras
federais.
4) Suspensão do pagamento do Comprev pelo RGPS ao RPPS.



Receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público pode ser usada para pagar benefícios do RPPS e RGPS (art. 44
da LRF possui essa exceção da regra que proíbe a venda de ativos para pagar
despesas correntes).



Pelo art. 149 § 1º da CF a alíquota de contribuição dos servidores dos Estados,
DF e Municípios não pode ser inferior a cobrada dos servidores da União, que foi
fixada em 11% pelo art. 4º da Lei 10.887/2004.



A contribuição do ente (patronal) não poderá ser inferior ao valor da
contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta (art. 2º da Lei
9.717/98).

 Irregularidades

que ocorrem na administração como um todo

(sobrepreço, superfaturamento etc.).
 Facilitação de empréstimos consignados indevidos

 aplicação financeira em fundos suspeitos (gestão temerária).
OBS: nem sempre perdas financeiras resultam de gestão temerária, pois o
mercado financeiro é muito volátil e sujeito a riscos.
 Concessão

indevida

de

benefícios

previdenciários

favorecendo

dolosamente pessoas.
 Consultoria para recuperação de créditos tributários com percentuais de
administração altos.



Não observância dos tetos (e outros limites) constitucionais no
momento de pagar os benefícios



Manejamento inadequado (ou ausência) de recursos judiciais
para questionar decisões que determinam pagamento em
desconformidade com o ordenamento jurídico.

Muito Obrigado!
Domingos Augusto Taufner
Conselheiro Presidente TCE-ES
Tel: (27) 3334-7701
E-mail: domingos.taufner@tce.es.gov.br

