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RPPS – Instituição e Gestão, uma 
visão sistêmica



Art. 7º São direitos dos trabalhadores

urbanos e rurais, além de outros que

visem à melhoria de sua condição

social:

IV - salário mínimo , fixado em lei,

nacionalmente unificado, capaz de

atender a suas necessidades vitais

básicas e às de sua família com

moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e

previdência social, com reajustes

periódicos que lhe preservem o poder

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação

para qualquer fim.

INTRODUÇÃO

Previdência Social - Direito do Indivíduo

x

Obrigação do Estado

Art. 6º São direitos sociais a

educação, a saúde, o trabalho, a

moradia, o lazer, a segurança, a

previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência

aos desamparados, na forma desta

Constituição.

Constituição Federal



Previdência Social – Estrutura e Características Básicas

RGPS

Regime Geral de Previdência 

Social

(Art. 201) CF – Leis 8.212 e 

8.213/1991

RPPS

Regime Próprio de Previdência 

Social - RPPS

(Art. 40 – servidor; 42 e 142 –

militar) - CF 

Lei 9.717/1998

PC

Regime de Previdência 

Complementar

(Art. 202) CF – LC 108 e 

109/2001
Empregados (públicos e privados) Servidores Públicos Estatutários e 

Militares Federais e Estaduais (conf. Lei)

Todas as Pessoas

Obrigatório

Contributivo

Público

Nacional

Solidário

Benefício Definido

Valores dos Benefícios/2019: 

Mínimo: R$ 998,00 (SM)

Máximo:  R$ 5.839,45

Obrigatório

Contributivo (EC nº 20/1998)

Público

Federal/Estadual/Municipal

Solidário

Benefício Definido

Valores dos Benefícios:

Mínimo: R$ 998,00 (SM)

Máximo: Remuneração do cargo 

efetivo

Facultativo

Contributivo

Privado

Fundos Abertos e Fechados

Contribuição Definida e 

Benefício Definido

Valores do Benefícios:  

BD - conforme contrato

CD - conforme contrato e 

rendimentos



Regimes de Previdência - Gestão

Custeio: Ministério da 

Economia/SRFB

Benefícios: Ministério da 

Economia/INSS

Respectivos Governos  

(Federal/Estadual/Distrital/Muni

cipal)

Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar 

(Fundos de Pensão)

Instituições Financeiras no caso 

da Previdência Aberta

RGPS

Regime Geral de Previdência 

Social

(Art. 201) CF – Leis 8.212 e 

8.213/1991

RPPS

Regime Próprio de 

Previdência Social

(Art. 40 – servidor; 42 e 142 –

militar) - CF Lei 9.717/1998

PC

Previdência Complementar

(Art. 202) CF – LC 108 e 

109/2001



Repartição Simples

Capitalização Coletiva dos 

Recursos (art. 40 da CF)

Admitida a Segregação da massa 

de segurados e beneficiários:

1. Plano Financeiro: Repartição 

Simples

2. Plano Previdenciário: 

Capitalização

Capitalização

Regimes de Previdência – Regimes Financeiros

RGPS

Regime Geral de Previdência 

Social

(Art. 201) CF – Leis 8.212 e 

8.213/1991

RPPS

Regime Próprio de Previdência 

Social

(Art. 40 – servidor; 42 e 142 –

militar) - CF Lei 9.717/1998

PC

Previdência Complementar

(Art. 202) CF – LC 108 e 

109/2001



Custeio: Secretaria da 

Receita Federal do Brasil

Gestão dos Benefícios: 

Tribunal de Contas da 

União/Controladoria Geral 

da União/Outros

Ministério da Economia

Pela Subsecretaria dos 

Regimes de Previdência no 

Serviço Público/Tribunais de 

Contas

Fundos Abertos: 

Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP

Fundos Fechados: 

Superintendência  de 

Previdência Complementar –

PREVIC

Regimes de Previdência  

Fiscalização/Acompanhamento/Supervisão

RGPS

Regime Geral de 

Previdência Social

(Art. 201) CF – Leis 8.212 e 

8.213/1991

RPPS

Regime Próprio de 

Previdência Social

(Art. 40 – servidor; 42 e 142 

– militar) - CF Lei 

9.717/1998

PC

Previdência 

Complementar

(Art. 202) CF – LC 108 e 

109/2001



Constituição Federal

“Art. 40 Aos servidores

titulares de cargos efetivos da

União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos

Municípios, incluídas suas

autarquias e fundações, é

assegurado regime de

previdência de caráter

contributivo e solidário,

mediante contribuição do

respectivo ente público, dos

servidores ativos e inativos e

dos pensionistas, observados

critérios que preservem o

equilíbrio financeiro e

atuarial”.

RPPS – Fundamentos 

Lei nº 9.717/1998

“Art. 1º Os regimes

próprios de previdência

social dos servidores

públicos da União, dos

Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios, dos

militares dos Estados e do

Distrito Federal deverão ser

organizados, baseados em

normas gerais de

contabilidade e atuária, de

modo a garantir o seu

equilíbrio financeiro e

atuarial, observados (...)”

LC nº 101/2000

Art. 69 O ente da Federação

que mantiver ou vier a

instituir regime próprio de

previdência social para seus

servidores conferir-lhe-á

caráter contributivo e o

organizará com base em

normas de contabilidade e

atuária que preservem seu

equilíbrio financeiro e

atuarial.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

Conceito 

Regime de previdência social instituído mediante lei de cada ente federativo com

a finalidade de promover amparo previdenciário aos seus servidores titulares de

cargos efetivos, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do

respectivo ente público, dos servidores, dos aposentados dos pensionistas,

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial



Unidade Gestora Única – Gestão Centralizada 

Lei Federal n° 4.320/64. (Instituiu Normas Gerais de Direito Financeiro) – artigos

71 a 74;

Figura jurídica que deve ser analisada sob a égide do Direito Financeiro.

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de

normas peculiares de aplicação.

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de

controle, prestação e tomada de contas, sem, de qualquer modo, elidir a

competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

LRF - Art. 8° - Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade

específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Não é pessoa e nem organismo independente, mas tão somente unidade de

natureza orçamentária, contábil ou financeira.



Autarquia

“É uma fração personalizada da Administração Pública, uma projeção dela,

erigida, por lei, em sujeito de direitos e obrigações públicas.

Consequentemente, está ínsito, em sua natureza, insculpido, fundamentalmente,

em sua substância, o caráter de entidade auxiliar, pessoa coadjuvante do Estado

em sua missão administrativa”.

Celso Antonio Bandeira de Mello

Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta

Editora Revista dos Tribunais, 2ª Edição, Pág. 62

Unidade Gestora Única – Gestão Descentralizada 



Unidade Gestora Única - Resumo

FORMAS CENTRALIZADAS FORMA DESCENTRALIZADA

Departamentos

Fundos Especiais

. ausência de personalidade jurídica própria;

. sensível grau de dependência administrativa

para com a Administração Pública Direta;

. autonomia gerencial e financeira mitigada.

Autarquias

. personalidade jurídica própria;

. independência administrativa

para com a Administração Pública Direta

. autonomia gerencial e financeira



GOVERNANÇA – Intervenientes Interessados

1 – Sociedade – Interessada mediata

2 – Estado/Governo – Responsável

3 – Segurados e Beneficiários – Interessados imediatos



Conselho de Administração (Paritário) 

1. Natos (Secretários)

2. Eleitos (Segurados)

Diretoria Executiva

(Indicada)

Conselho Fiscal

(Eleitos – Segurados) 

Comitê de Investimentos

(Eleitos – Segurados)

GOVERNANÇA DA UNIDADE GESTORA

Diretores com 

formação acadêmica 

e qualificação 

compatíveis

Representantes 

eleitos com 

mandatos e 

formações 

acadêmicas 

compatíveis 

Citado 25 vezes pela  

Portaria 464/2018

Citado 27 

vezes pela  

Portaria 

464/2018



RPPS – Equilíbrio

O X?

2. Na visão do Equilíbrio Atuarial, o valor da reserva/provisão matemática a ser aportado

no longo prazo.

1.Na visão do Equilíbrio Financeiro, o valor a ser aportado pelo tesouro no momento do

pagamento dos benefícios numa situação de déficit financeiro (insuficiência financeira).

Fonte dos Recursos 

Garantidores para 

suportar as obrigações

Obrigações de curto, 

médio e longo prazos



RPPS – Equilíbrio

“Art. 40 (...), é assegurado regime de

previdência de caráter contributivo

e solidário, mediante contribuição

do respectivo ente público, dos

servidores ativos e inativos e dos

pensionistas, observados critérios

que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial ...”

Art. 249. “Com o objetivo de assegurar recursos

para o pagamento de proventos de aposentadoria e

pensões concedidas aos respectivos servidores e seus

dependentes, em adição aos recursos dos respectivos

tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios poderão constituir fundos

integrados pelos recursos provenientes de

contribuições e por bens, direitos e ativos de

qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a

natureza e administração desses fundos. (Incluído

pela EC nº 20, de 1998)

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS  DE FONTES DE RECURSOS



Possibilidade de Aportes e Monetização de Bens e 

Direitos

Mediante estudos circunstanciados e detalhados são identificados ativos presentes e

futuros (imóveis, ações, recebíveis, receitas futuras, etc,) que poderão ser aportados para

o fundo de previdência como novas fontes de recursos para sustentabilidade do RPPS,

além de medidas administrativas e legislativas vislumbrando a monetização desses

ativos, adotando obrigatoriamente, entre outros, os seguintes procedimentos:

Importante lembrar que se trata de ações de alta 

complexidade e grande responsabilidade que 

devem ser assumidas pelo conjunto de dirigentes 

e gestores do ente federativo e do RPPS



Aportes e Monetização de Bens e Direitos – Passos 

imprescindíveis a serem observados

1º - Identificação de ativos diversos passíveis de serem vinculados à finalidade

previdenciária, dotados de liquidez e ou potencial para geração de renda, ou seja,

monetizáveis, mesmo que no longo prazo.

2º - Depois de identificados e constatada a situação jurídica, cartoriais, fundiária, posse,

avaliação pelo valor de mercado, etc., deverão ser editadas leis específicas dispondo sobre:

i) a vinculação de receitas futuras para a previdência, por exemplo dívida ativa e royalties;

ii) A determinação ou autorização ao Poder Executivo para o aporte (vinculação) do

patrimônio imobiliário e direitos ao Fundo de Previdência, até o montante que corresponda

ao passivo atuarial;



iii) a autorização e regras para que o RPPS contrate instituição financeira para estruturar e

administrar fundos objetivando a monetização dos bens e para transferir a titularidade a

estes fundos em troca de cotas;

iv) a autorização e regras para contratação de instituição financeira para estruturar e

administrar fundos para securitizar o fluxo futuro de recebíveis da dívida ativa, do fundo

imobiliário que administrará os imóveis e de outros recebíveis como prestações

habitacionais, inclusive antecipar recursos para cobrir o déficit financeiro enquanto os

fundos de monetização de bens ainda não tiverem liquidez, etc..

Aportes e Monetização de Bens e Direitos – Passos 

imprescindíveis a serem observados

v) as responsabilidades pela guarda e manutenção dos ativos no caso de não integrarem

fundos de investimentos



Aportes de Bens e Direitos – Portaria MF nº 464/2018

Art. 62

§ 1º O aporte ao RPPS de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza deverá

observar, no mínimo, além das normas legais e regulamentares relativas à matéria, os

seguintes parâmetros:

I - ser precedido de estudo técnico e processo transparente de avaliação e análise de

viabilidade econômico-financeira;

II - observar a compatibilidade desses ativos com os prazos e taxas das obrigações

presentes e futuras do RPPS;

III - ser aprovado pelo conselho deliberativo do RPPS;

IV - serem disponibilizados pela unidade gestora, aos beneficiários do RPPS, o estudo e

o processo de avaliação e análise de sua viabilidade econômico-financeira; e

V - ter sido sua vinculação realizada por meio de lei do ente federativo.



PLANO DE BENEFÍCIOS

Relativa Liberdade para Definir

I.1. Obrigatórios (quanto ao servidor):

• aposentadoria por invalidez;

• aposentadoria por idade;

• aposentadoria por tempo  de contribuição; 

• aposentadoria compulsória;

• aposentadorias especiais.

I.2. Obrigatório (quanto ao dependente):

• pensão por morte

II.1. Facultativos (quanto ao servidor)

• auxílio-doença;

• salário-família;

• salário-maternidade.

II.2. Facultativo (quanto ao dependente)

• auxílio-reclusão.

PLANO DE CUSTEIO

Relativa Liberdade para Definir

➢ Contribuições (do servidor, aposentado 

e pensionista + patronal)

➢ Compensação Financeira 

Previdenciária

➢ Aportes Financeiros Orçamentários

➢ Aportes de Bens e Direitos

➢ Rendimentos das Aplicações e 

Investimentos

RPPS – Equilíbrio (Plano de Benefícios e Custeio)

PEC 06/2018, define Aposentadorias e Pensão por morte como benefícios previdenciários para os
RPPS



EFA
Equilíbrio Financeiro e Atuarial



Objetivo

Apresentar conceitos relacionados com a elaboração

de avaliações atuariais para RPPS e sua aplicação

como instrumento de avaliação do equilíbrio

financeiro e atuarial (EFA) e de planejamento a

longo prazo do RPPS.

36



Equilíbrio financeiro e atuarial

Art. 40, da CF

• Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante

contribuição do respectivo ente público, dos servidores

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto

neste artigo.
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Equilíbrio financeiro e atuarial

Art. 1º, da Lei nº 9.717/98

• Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do

Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em

normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a

garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados

os seguintes critérios:
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Equilíbrio financeiro e atuarial

A Portaria nº 464/2018 define o conceito de equilíbrio

financeiro e atuarial

• Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as

receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício

financeiro.

• Equilíbrio atuarial: garantia da equivalência, a valor

presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das

obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo.
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Equilíbrio financeiro e atuarial

• A Lei nº 9.717/98 estabelece o instrumento de monitoramento

do equilíbrio financeiro e atuarial ao estabelecer no inciso I do

art. 1º a obrigatoriedade de elaboração de avaliação atuarial

inicial e em cada balanço.

40



Avaliação Atuarial
Aspectos técnicos, normativos e administrativos



Avaliação atuarial

Estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas

características biométricas, demográficas e econômicas

da população analisada, com o objetivo principal de

estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos

necessários para a garantia dos pagamentos dos

benefícios previstos pelo plano.
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Avaliação atuarial

Obrigatoriedade de fazer

• CF, art. 40

• Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, ... é

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público,

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e

atuarial ...

43

• Lei 9.717/98

• Art. 1º, I:

I – realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço

utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão

do plano de custeio e benefícios;



Avaliação atuarial

• Obrigatoriedade de fazer

• Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000

• Anexo de Metas Fiscais que integra o PLDO

• Inciso IV do parágrafo 2º do art. 4º

• Avaliação da situação financeira e atuarial

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do
último bimestre

• Inciso II do parágrafo 1º do art. 53

• Das projeções atuariais dos regimes de previdência
social geral e próprio dos servidores públicos
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Avaliação atuarial

• Bases fundamentais
• Legislação (plano de benefícios e de custeio)

• Metodologias atuariais

• Premissas e hipóteses de trabalho

• Dados cadastrais
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Avaliação atuarial

• Passos para a elaboração da avaliação atuarial

• Análise da legislação e normativos internos

• Elaboração e crítica da base de dados

• Definição das hipóteses atuariais

• Modelagem computacional das regras legais

• Parametrização

• Execução do modelo atuarial

• Análise dos resultados

• Elaboração do relatório de avaliação atuarial

• Encaminhamento dos resultados para o Cadprev

46



Avaliação atuarial

• Balanço Atuarial (Situação atuarial)

• Déficit – insuficiência de recursos para o
pagamento de todos os benefícios futuros

• Superávit – abundância de recursos para o
pagamento de todos os benefícios futuros

• Equilíbrio – não sobram e nem faltam recursos

47

• Fluxos atuariais

• Projeções de receitas e despesas para 75 anos

• Plano de custeio

• Alíquotas de contribuição que equilibram o RPPS

Resultados da avaliação atuarial



Avaliação Atuarial
Regras de Solvência



Superávit atuarial

• Revisão do plano de custeio (redução de alíquotas)

• Requisitos estabelecidos no art. 65 da Portaria 464/2018

• Fundamento demonstrado no relatório de avaliação atuarial

• Demonstração, por meio de fluxo atuarial, que as receitas futuras

de contribuições normais e suplementares são suficientes para

pagar os benefícios

• Total das aplicações seja superior às provisões matemáticas

• Cumprimento do art. 49 (prazos do plano de amortização) e 55

(critérios para o plano de amortização)

• Depende de aprovação prévia da Secretaria de Previdência
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Déficit Atuarial

• A Portaria MF nº 464/2018 estabelece outras
formas complementares de equacionamento
• Aporte de bens, direitos e ativos

• Aperfeiçoamento da legislação e dos processos de
concessão, manutenção e pagamento de benefícios

• Aperfeiçoamento da gestão integrada dos ativos e passivos e
identificação e controle dos riscos atuariais do regime

• Outras formas de modelagem atuarial, de acordo com o
perfil de risco atuarial
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Aporte de bens e ativos

• Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento

de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos

respectivos servidores e seus dependentes, em adição ao recursos

dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos

recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e

ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a

natureza e a administração desses fundos.
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Equacionamento do déficit

• Valor do déficit a ser equacionado

• 100% do déficit relativo à RMBC

• I - em função da duração do passivo, na qual o Limite do Déficit Atuarial
(LDA) = (DP x a)/100 x déficit relativo à RMBaC; ou

• II - em função da sobrevida média dos aposentados e pensionistas, na qual
o LDA = (SVM - b)/100 x déficit relativo à RMBaC.

• Onde:

a e b = constantes estabelecidas conforme porte e perfil de risco atuarial do
RPPS.

SVM = Sobrevida média dos aposentados e pensionistas

Déficit a ser equacionado = déficit relativo à RMBC + déficit relativo à
RMBaC – Limite do Déficit Atuarial (LDA)
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Grupos de Risco Atuarial dos RPPS (perfil)

• PERFIL = PORTE + RISCO

• Porte:

• Estados e DF: Porte 1

• Municípios (população x
quantidade segurados RPPS): 
Portes 2 a 7

• Risco -Indicadores:

1. Solvência Benefícios 
Concedidos (ativo 
líquido/RMBC); 

2. Solvência Geral (ativos/RMT); 

3. Solvência Financeira 
(contribuições/ benefícios 
pagos); 

4. Resultado Atuarial/Resultado 
Financeiro

5. Duração Saldo Acumulado
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Avaliação Atuarial
Alternativas de Equacionamento dos Déficits



Plano de amortização: prazo 

I. 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do dia 1º de janeiro de 2020,
em caso de plano de amortização único que contemple o déficit
relativo à RMBC e à RMBaC, com ou sem aplicação do LDA;

II. DP x c, em caso de plano de amortização único que contemple o
déficit relativo à RMBC e à RMBaC, com ou sem aplicação do LDA;

III. caso sejam implementados planos de amortização distintos para o
déficit relativo à RMBC e para o déficit relativo à RMBaC, com ou
sem aplicação do LDA:

a. SVM, para o déficit relativo à RMBC; e,

b. RAP x d, para o déficit relativo à RMBaC.

c e d = constantes estabelecidas conforme porte e perfil de risco atuarial do RPPS.

SVM = Sobrevida média dos aposentados e pensionistas

RAP = Média do tempo remanescente para aposentadoria de cada segurado ativo.
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Plano de amortização: revisão

• Nas avaliações atuariais subsequentes à implementação
do plano de amortização, quando apurado novo
déficit atuarial a equacionar superior a 1% das
reservas matemáticas previdenciárias ou outro
percentual a ser definido de acordo com o perfil atuarial
do RPPS, o plano de amortização deverá ser revisto.
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Segregação da massa

• Separação da massa de segurados em dois planos

• Financeiro, estruturado em regime de repartição simples
(regime de caixa)

57

• Previdenciário, estruturado em regime de capitalização



Segregação da massa

• Em geral, usada quando da inviabilidade de adoção do
plano de amortização

• Pode tomar por base
• Data de ingresso no ente público
• Idade do segurado
• Condição de estar em atividade ou inatividade
• Conjugação das alternativas anteriores
• Outros critérios, desde que justificados tecnicamente
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Segregação da massa

• Plano Financeiro

• Grupo fechado, em extinção

• Novos servidores serão inscritos no Plano Previdenciário

• Não há formação de patrimônio

• O financiamento do plano será feito com contribuições 
do ente federativo, dos segurados e aportes do ente no 
montante equivalente às insuficiência para o pagamento 
das despesas.
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Segregação da massa

• Plano Previdenciário

• Novos servidores serão admitidos

• O patrimônio existente na data da segregação será
alocado integralmente a este plano

• Haverá acumulação patrimonial para pagamento dos
benefício futuros

• Se o plano apresentar déficits posteriores à segregação,
poderá ser necessária a implantação de plano de
amortização.
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Segregação da massa

• Implantação

• Mediante estudo atuarial

• Aprovação a priori da SRPPS, quando se tratar de revisão

• O estudo atuarial deverá demonstrar a viabilidade orçamentária e
financeira da segregação da massa, mediante projeção dos fluxos de
receitas e despesas do plano e dos impactos nos limites de gastos
impostos pela LRF.

• A segregação é considerada implementada a partir do seu
estabelecimento em lei do ente federativo e deverá ser operacionalizada
no prazo de até 90 dias

• Vedada a transferência de segurados e recursos entre os planos.
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Novidades no modelo de avaliação atuarial e 
de solvência

• Nova norma (Portaria MF nº 464/2018) obrigatória a partir
da avaliação de 2019

• Alterações na seleção de parâmetros para a avaliação
atuarial (estudos de aderência)

• Mais consistência na base de dados

• Aplicação gradual das exigências de acordo com o porte do
RPPS (perfil de risco atuarial)

• Maior flexibilidade nas soluções de equacionamento dos
déficits atuariais (outras formas de modelagem atuarial)

• Duração do passivo
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ENCONTRO DE CONTAS
Lei nº 13.485, de 2017 

Conversão da Medida Provisória nº 778, de 2017



❑ Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às

contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios;

❑ Sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo Federal;

❑ Altera a Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; e

❑ Dá outras providências

Lei nº 13.485, de 02/10/2017 - Ementa



Lei nº 13.485, de 02/10/2017

Art. 1º ao 9º - Tratam do REFIS em 200 parcelas. (RPPS – Portaria MF nº 333/2017)

Art. 10 – Altera o art. 6º a Lei nº 9.796, de 1999 (compensação entre regimes de

previdência social) – medida já implementada pelo Decreto nº 6.900, de 15/07/2009 para os

municípios.

Art. 6º ...............................................................................

“§ 5º O pagamento para os regimes próprios de previdência social credores da

compensação financeira, relativa ao período de 5 de outubro de 1988 a 5 de maio de 1999,

cujos entes instituidores não sejam devedores de contribuições previdenciárias ao Regime

Geral de Previdência Social (RGPS), será efetivado conforme os seguintes parâmetros:

(Estoque).

I - até o exercício de 2017, para os Municípios:

a) em parcela única, se o crédito não superar R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

b) em tantas parcelas mensais quantas forem necessárias até o limite de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante;



Lei nº 13.485, de 02/10/2017

II - a partir do exercício de 2018, para os Municípios, os Estados e o Distrito Federal:

a) em parcela única, se o crédito não superar R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

b) em tantas parcelas mensais de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se o crédito

superar esse montante, no prazo de até cento e oitenta meses, condicionada à existência de recursos

financeiros para cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na lei de diretrizes

orçamentárias;

c) caso o limite de cento e oitenta meses não seja suficiente para a quitação dos créditos, o valor da

parcela disposto na alínea b deste inciso será ajustado de forma a garantir a quitação no prazo de cento

e oitenta meses;



Lei nº 13.485, de 02/10/2017

III - por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral

de Previdência Social (FRGPS).

§ 6º O pagamento da compensação financeira do Fundo do Regime Geral de Previdência

Social depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida

compensada, e é causa da extinção dos pagamentos previstos no § 5º deste artigo a

manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações.”



Lei nº 13.485, de 2107 - REVISÃO DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA

Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos Municípios,

com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários

dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de:

I - valores referentes à compensação financeira entre regimes de previdência de que trata a

Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999;

II - valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária dos agentes

eletivos federais, estaduais ou municipais prevista na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal

Federal;



Lei nº 13.485, de 2107 - REVISÃO DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA

III - valores prescritos, assim considerados em razão da Súmula Vinculante nº 8 do

Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212,

de 24 de julho de 1991

IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na

base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais como:

terço constitucional de férias;
horário extraordinário;
horário extraordinário incorporado;
primeiros quinze dias do auxílio-doença;
auxílio-acidente e aviso prévio indenizado; 



Lei nº 13.485, de 2107 - REVISÃO DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA

V - valores pagos incidentes sobre as parcelas indenizatórias na base de cálculo da

contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

VI - valores devidos e não pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

referentes ao estoque previdenciário nos termos da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999,

relacionados ao período de outubro de 1988 a junho de 1999;

VII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a

remuneração de servidores em comissão que possuem vinculação com o Regime Próprio

de Previdência Social (RPPS) no cargo ou emprego de origem;



Lei nº 13.485, de 2107 - REVISÃO DA 
DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

VIII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a

remuneração de agentes políticos que antes da publicação da Lei nº 10.887, de 18 de junho

de 2004, possuíam vínculo funcional com o RPPS na origem;

IX - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a

remuneração de servidores vinculados ao RPPS.



Lei nº 13.485, de 2107 - REVISÃO DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA

§ 1º O encontro de contas de que trata o caput deste artigo poderá dispor sobre multas de

mora e de ofício, juros de mora, encargo de sucumbência e demais encargos de natureza

pecuniária, bem como sobre valores oferecidos em garantia ou sobre situações em que a

interpretação da legislação relativa a obrigações tributárias seja conflituosa ou litigiosa.

✓ § 2º O encontro de contas compreenderá matérias objeto de ações de repetição de indébito (“todo aquele que

recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" - CC, art. 876)§ 3º O encontro de contas deverá ser conclusivo e final quanto à interpretação de conceitos

indeterminados do direito ou à identificação e relevância do fato.

§ 4º O prazo para a conclusão do processo de encontro de contas será de noventa dias,

contados do ingresso do requerimento por parte do Município.



Lei nº 13.485, de 2107 - REVISÃO DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA

§ 5º Não obstará a adesão ao parcelamento previsto nesta Lei a eventual discordância entre

as partes, que deverá ser efetuado pelo valor ao final apurado no encontro de contas.

§ 6º O valor controvertido poderá ser objeto de revisão pelo Comitê de Revisão da Dívida

Previdenciária Municipal por meio de requerimento efetuado pelo Município interessado em

até trinta dias contados da conclusão do encontro de contas.

§ 7º A diferença apurada ao final da revisão deverá ser deduzida ou incorporada ao

parcelamento, atualizada na mesma forma dos índices constantes do art. 99 da Lei no 11.196,

de 21 de novembro de 2005. (SELIC).

§ 8º Fica instituído o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, vinculado

à Secretaria de Governo da Presidência da República e à Secretaria da Receita Federal do

Brasil, que contará com representantes indicados pela União, pelos Municípios e pelo

Ministério Público, em composição a ser definida por meio de decreto do Poder Executivo

em até cento e oitenta dias contados da promulgação desta Lei.



ENCONTRO DE CONTAS – Decreto 
9.568/2017

COMITÊ DE REVISÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - CRDPM

Gerir e avaliar, mediante provocação, os pleitos municipais relativos ao encontro de contas

entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do RGPS, observado o “sigilo

fiscal”.
Competências:

Finalida

de:

acompanhar a análise de pleitos de avaliação da dívida e créditos previdenciária de

Municípios perante a Fazenda Nacional

solicitar informações aos órgãos competentes a respeito de matérias sob exame do Comitê

deliberar e aprovar seu regimento interno



ENCONTRO DE CONTAS – Decreto 9.568/2017

COMITÊ DE REVISÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

MUNICIPAL - CRDPM

Composição:

I - um representante da Secretaria de Governo da Presidência da República;

II - um representante da Casa Civil da Presidência da República;

III - um representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da

Fazenda;

IV - um representante da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda;

V - um representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

VI - um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e

VII - seis representantes dos Municípios



ENCONTRO DE CONTAS – Portaria RFB nº 754, de 
21/04/2018

Dispõe sobre o encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de
Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017

Do

Requerimento:

Os Municípios deverão apresentar o requerimento previsto no Anexo Único, indicando:

Os números dos Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e

Declaração da Compensação (PER/DCOMP) apresentados até a data do requerimento,

relativos a valores:



ENCONTRO DE CONTAS – Possível Fluxo no Município

1

Levantar
os 

processos 
de 

débitos

2

Identifica
r as 

rubricas

3

Analisar 
cada  

rubrica 
conforme 
fundame

ntos  

4

Apurar 
os valores 
originais

5

Formaliz
ar o 

Requeri
mento

6

Acompan
har o 

desfecho 
do 

processo

7

Se for o 
caso, 

apresentar 
pedido de  
acompanh
amento do 
CRDPM
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