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EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DA BAHIA.
 
 
 
 
 
 
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHIA –
SINDJUFE/BA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 14.669.089/0001-98, sediado na
Avenida Ulisses Guimarães, n.º 3302 - Ed. CAB Empresarial, 1º andar, Sussuarana,
Salvador-BA, CEP 41.213-000, endereço eletrônico juridico@sindjufeba.org.br, vem, por
intermédio do advogado signatário, requerendo prazo de 10 (dez) dias para juntada do
instrumento de mandato, estabelecido profissionalmente na Rua Dr. José Peroba, nº 325,
sala 1.401, Stiep, Salvador-Bahia, ajuizar a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER, com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, com base nos artigos 318 e 300 do Código
de Processo Civil, contra UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada, nos
termos do art. 131 da Constituição Federal, pela Advocacia Geral da União, com endereço
para citação na Av. Tancredo Neves, nº 450, 28º andar, Caminho das Árvores, Salvador-BA,
pelas razões  de fato e de direito que passa a aduzir:          
 
 
 
I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
 
 
 
O autor é associação sindical sem fins lucrativos e não tem condição de arcar com pagamento
das custas processuais sem comprometer a sua atividade de defesa da categoria, tendo em vista
dificuldades financeiras que enfrenta no momento.
 
 
 
Como cediço, os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil conferem direito à
gratuidade da justiça às pessoas com insuficiência de recursos para pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios.
 
Com base no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, o Autor declara que não tem condição
de arcar, neste momento, com as despesas processuais, requerendo, então, a isenção de custas,
sob pena de ser tolhida da garantia constitucional de acesso à Justiça, como previsto no art. 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal, e da assistência jurídica integral, com espeque no art. 5º,
LXXIV, também da Carta Magna. 
 
Sobre este tema, o STF decidiu:
 
“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060,
de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária
gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que
seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido.” (RE
205746, CARLOS VELLOSO, STF)
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A propósito, o Tribunal Regional da 5ª Região já decidiu:
 
"JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. O benefício da Justiça
Gratuita de que trata a Lei 1060/50 é dirigido a todos que buscam a tutela judiciária, sejam
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com arrimo no princípio constitucional que garante o
acesso ao judiciário e ainda o duplo grau de jurisdição. Em se tratando de pessoa jurídica
sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, a declaração de pobreza supre a
exigência legal, equiparando-a a pessoa física, diversamente do que acontece com as
pessoas jurídicas com fins lucrativos, quando há a necessidade da parte requerente
comprovar a miserabilidade. Todavia, demonstrada a inveridicidade das alegações de
carência financeira do sindicato, não pode ser deferida a benesse. (TRT da 5ª Região – Ac.
Nº 1.330/06 4ª T. Proc. nº 00125-2005-134-05-01-3 - AI Rel. Dês. Valtércio Oliveira)
 
Diante do exposto, requer, com base no art. 5º, LXXIV, da CF, e nos artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça.
 
 
 
II - LEGITIMIDADE ATIVA E OBJETO DA DEMANDA
 
 
 
O Autor é associação sindical destinada à defesa dos direitos e interesses dos servidores do
Poder Judiciário Federal na Bahia, representado, por conseguinte, os servidores do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Estado da Bahia, Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e da 6ª Circunscrições Judiciária
Militar – Auditoria Militar de Salvador, consoante Estatuto Social anexo.
 
 
 
A ação aqui manejada tem por objeto suspender, em favor dos servidores/pensionistas
representados pelo Sindicato autor, a cobrança da alíquota de contribuição previdenciária
prevista no art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, mantendo-
se a alíquota prevista nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, assim
como suspender a contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas, prevista pelo art. 149, §1º-B, da CRFB, e da contribuição ordinária sobre o
valor que ultrapasse o salário mínimo de aposentados e pensionistas, instituída pelo art.
149, §1º-A, da CRFB, enquanto não realizada avaliação atuarial por órgão/unidade gestora do
Regime Próprio de Servidores Civis da União. 
 
A legitimidade do sindicato para atuar em Juízo na defesa dos direitos e interesses da categoria
que representa independe de autorização subscrita pelos representados, porquanto a autorização
em tela já encontra-se prevista no inciso III do art. 8º da Constituição Federal.
 
De fato, por força do art. 8º, III, da Constituição Federal, o sindicato autor detém legitimidade
extraordinária para agir na defesa do direito acima manifestado, na condição de substituto
processual dos servidores do Judiciário Federal na Bahia, independentemente da apresentação
de rol e autorização escrita de cada um dos substituídos, conforme entendimento consolidado no
STF: REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642.
 
 
 
A condição do Autor, de associação sindical representativa dos servidores do Poder Judiciário
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Federal na Bahia, está devidamente comprovada por meio dos atos constitutivos e estatuto do
sindicato, documentos que seguem anexos e evidenciam a situação de regularidade do
SINDJUFE/BA e a sua conseqüente legitimidade para propor a presente ação.
 
 
 
Diante do exposto, resta evidenciada a legitimidade ativa do Autor, na defesa dos direitos e
interesses da categoria que representa, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal.
 
 
 
III – FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
 
 
Como cediço, a Emenda Constitucional nº 103/2019, Reforma da Previdência, autorizou a
instituição de alíquota de contribuição previdenciária extraordinária em face dos servidores
públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, bem como contribuição previdenciária
ordinária em face dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos que supere o valor
do salário mínimo quando constatada a existência de déficit atuarial.
 
 
 
Nesse sentido, foi publicada em 04/02/2020, no Diário Oficial da União, a PORTARIA Nº 2.963,
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, expedida pelo SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E
TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que dispõe sobre o reajuste dos valores previstos
nos incisos II a VIII do § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de
2019, que trata da aplicação das alíquotas da contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º
e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
 
 
 
Ocorre que a União está implementando o reajuste dos valores previstos nos incisos II a VIII do §
1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que trata da
aplicação das alíquotas da contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004, sem, contudo, cumprir com a sua obrigação de instituir a 
Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União, obrigação
prevista desde a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo que esta omissão 
da acionada inviabiliza a participação democrática dos servidores na gestão deste colegiado
(Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União) e torna inexato
qualquer resultado decorrente da avaliação atuarial realizada, pelo que se faz necessária a
propositura da presente demanda.
 
 
 
Pela melhor visualização dos fatos e do direito pleiteado, cabe, aqui, fazer um histórico da criação
e implantação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União - RPPSU, para se
entender e delimitar a importância e as consequências da omissão da União com relação a
Unidade Gestora do RPPSU.
 
 
 
A Proteção Social no Regime de Previdência dos Servidores Públicos por muitos anos, inclusive
na redação originária da Constituição Federal de 1988, foi tratada como extensão da Política de
Pessoal. Assim, a aposentadoria dos servidores públicos sempre esteve caracterizada como um
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direito administrativo, previsto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, como uma espécie de
prêmio em decorrência do trabalho prestado para o Estado e não em decorrência das
contribuições previdenciárias vertidas, ante a ausência do regime contributivo.
 
 
 
Embora outros instrumentos normativos tenham criado espécies de contribuições previdenciárias
para os servidores públicos, somente a partir da Emenda Constitucional nº 03, de 17 de março de
1993, que o constituinte derivado estabeleceu o custeio de aposentadorias e pensões com
recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores. A partir deste momento
ocorreu a mudança constitucional de paradigma entre um sistema premiativo para um sistema
contributivo propriamente dito.
 
 
 
Em 1998, a Emenda Constitucional n° 20 e a Lei n° 9.717/1998 que a regulamentou fez com que
o RPPS passasse a ter como premissa a garantia de manutenção de seu equilíbrio atuarial e
financeiro, com foco no estabelecimento de Planos de Custeio, in verbis:
 
“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:
 
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;” 
 
 
 
Já no ano de 2003, com a inclusão do § 20 ao art. 40 da Constituição da República, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a preocupação se voltou à gestão, controle e o
funcionamento do Regime de Previdência dos Servidores Públicos, tendo a Lei Maior
estabelecido o dever de cada Regime Próprio de Previdência ser administrado por uma Unidade
Gestora Única. Vejamos:
 
“Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: "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.
 
[…]
 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X." (NR)
 
 
 
Tal determinação Constitucional foi regulamentada por meio da Portaria MPS n° 402, de 12 de
dezembro de 2008, cópia anexa, in verbis:
 
“Da Gestão do Regime Próprio
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Art. 10. É vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores titulares de cargos
efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo.
 
§ 1º Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão integrante da estrutura da
Administração Pública de cada ente federativo, que tenha por finalidade a administração, o
gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de
recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos
benefícios.
 
§ 2º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o
pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de aposentadoria e pensão
concedidos a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, de todos os
poderes, órgãos e entidades do ente federativo.
 
§ 3º A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será
garantida a representação dos segurados.” (grifamos)
 
 
 
Ocorre que, inobstante a União exija dos demais entes federados (Estados, Municípios e Distrito
Federal) a criação das unidades gestoras dos seus respectivos Regimes Próprios, ela mesma 
nunca criou a sua unidade gestora, como determina a Lei Fundamental.
 
 
 
Assim, denota-se pelo contexto histórico trazido que, desde a publicação da Emenda
Constitucional nº 41/2003, remanesce a obrigação para que a União institua a Unidade
Gestora do RPPSU, e o descumprimento desta obrigação, a um só tempo, inviabiliza a
participação democrática dos servidores na gestão deste colegiado e torna inexato qualquer
resultado decorrente da avaliação atuarial realizada.
 
 
 
Como visto, a legislação é imperativa no sentido de determinar a instituição da Unidade Gestora
do RPPSU.
 
 
 
A Unidade Gestora Única é a entidade ou órgão integrante da estrutura da Administração Pública
de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a
operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos
previdenciários, além da concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários[1].
 
 
 
A normatização de regência trouxe e impôs critérios rígidos e de observância obrigatória para o
controle e aperfeiçoamento da gestão dos regimes próprios de previdência social em todos os
níveis, federal, estadual, distrital e municipal.
 
 
 
Referido controle é realizado pela União, por intermédio do Ministério da Previdência Social,
atualmente incorporado ao Ministério da Economia, conforme disposto no art. 9º da Lei 9.717/98.
Vejamos:
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“Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social:
 
I - A orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei;
 
II-O estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta Lei.
 
III - A apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de penalidades, por órgão
próprio, nos casos previstos no art. 8o desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-
13, de 2001)
 
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão ao Ministério
da Previdência e Assistência Social, quando solicitados, informações sobre regime próprio de
previdência social e fundo previdenciário previsto no art. 6o desta Lei. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.187-13, de 2001)”
 
 
 
O Brasil conta atualmente com 5.598 entes federados, incluída a União, 26 Estados, o Distrito
Federal e 5.570 Municípios. Do total destes entes, estão cadastrados junto à Secretaria de
Previdência do Ministério da Fazenda 2.107 Regimes Próprios[2].
 
 
 
No entanto, apesar de a União possuir Regime Próprio de Previdência Social instituído, bem
como exercer o controle e aperfeiçoamento da gestão dos regimes próprios dos demais entes
federados, NÃO POSSUI a sua Unidade Gestora Única, o que, além de comprometer a avaliação
do equilíbrio financeiro e atuarial, em última análise, impede o exercício constitucional do direito
de participação de trabalhadores e empregados na gestão colegiada deste Órgão, conforme
previsto no art. 10 da Constituição da República:
 
 
 
“Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados
dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto
de discussão e deliberação”
 
 
 
A propósito, a avaliação atuarial representa o cálculo das obrigações e direitos previdenciários
gerenciados pelos entes federados ao longo dos anos e possui o escopo de demonstrar os fluxos
financeiros de receitas advindas das contribuições previdenciárias e despesas com o pagamento
de benefícios, subsidiariamente, indicando se o regime é superavitário ou deficitário e as
alíquotas de contribuição necessária para a sua sustentabilidade.
 
 
 
Enfim, a avaliação atuarial se constitui a principal ferramenta gerencial de um Regime Próprio,
pois a partir dela é possível se realizar o cotejamento entre receitas e despesas previdenciárias
futuras trazidas a valor presente, sendo, portanto, essencial para a demonstração de existência
ou não de déficit no regime previdenciário avaliado
 
 
 
No entanto, em razão da ausência de Unidade Gestora Única no Regime Próprio de Servidores
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da União – RPPSU, as avaliações atuariais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na
Portaria nº 403/2003 – MPS, restam prejudicadas ou muitas vezes não refletem a situação real
deste regime.
 
 
 
Portanto, a ausência de instituição da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social,
impede o exercício do direito Constitucional de participação dos servidores na gestão colegiada
deste órgão (art. 10 da CF/88) e também vai de encontro à promoção da transparência e da
eficiência da gestão do RPPSU (art. 40 § 22, CF/88).
 
 
 
Registre-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019, Reforma da Previdência, reafirmou a
imprescindibilidade da Unidade Gestora no alcance do equilíbrio financeiro e atuarial e inovou
determinando que futura Lei Complementar Federal disporá sobre os parâmetros para apuração
da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, bem
como sobre a definição de equilíbrio financeiro e atuarial.
 
 
 
Ademais, a criação de uma unidade gestora tem por objetivo promover a uniformidade de
entendimento e interpretação da legislação previdenciária, evitando que cada órgão ou entidade
administrativa aplique o regramento previdenciário de modo diferenciado, coibindo, assim, a
criação de privilégios em favor de determinados Poderes ou conjunto de Carreiras, além de
proporcionar maior grau de especialização relativa à concessão dos benefícios e à gestão dos
recursos arrecadados.
 
 
 
A referida avaliação atuarial é parte integrante do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e
instrumento essencial para a demonstração da existência de superávit ou déficit no regime
previdenciário.
 
 
 
Logo, as informações preponderantes para a referida avaliação são de natureza funcional (órgão
vinculado, data de posse dentre outros aspectos), financeira (remuneração e valor da contribuição
previdenciária) e pessoal (existência de dependentes, data de nascimento), que consubstanciam
os fatores determinantes à a instituição da alíquota de contribuição extraordinária e aumento da
contribuição dos aposentados e pensionistas.
 
 
 
Nesse sentido, a ausência de uma UNIDADE GESTORA compromete a avaliação das hipóteses
e premissas utilizadas para a projeção atuarial, fazendo com que os dados apresentados não
reflitam a realidade do RPPSU.
 
 
 
Isto sem dizer que toda e qualquer avaliação atuarial deve ser homologada pelo respectivo
Conselho de Administração, cuja composição é realizada de modo paritário e democrático.
 
 
 
Além disso, dados da Secretaria de Previdência Social não substituem o controle atuarial da
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Unidade Gestora e encontram-se comprometidos pelo fato de que diversos órgãos federais não
apresentam as informações solicitadas pela Secretaria, tal como constatado pelo Tribunal de
Contas da União no Acórdão nº 2059/2010, item 2.5.5.1, documento anexo.
 
 
 
Ademais, a ausência de UNIDADE GESTORA compromete ainda a compensação previdenciária
entre os regimes e a verificação dos recolhimentos dos servidores e sobretudo da parcela relativa
à cota patronal. Isto porque o procedimento para recolhimento das contribuições previdenciárias
do RPPS mediante GRU é relativamente frágil, possibilitando que um gestor recolha valores de
contribuição patronal como se fosse contribuição do servidor e vice-versa.
 
 
 
Não há qualquer órgão do Regime Próprio dos Servidores da União que fiscalize o repasse das
contribuições previdenciárias patronal!
 
 
 
Tal fato foi observado pelo Tribunal de Contas da União, que assim manifestou no Acórdão
2059/2010, anexo.
 
 
 
Portanto, a ausência de UNIDADE GESTORA provoca severos prejuízos aos servidores e à
própria sustentabilidade do RPPSU, o que, além de impedir a participação dos trabalhadores em
órgãos colegiados de deliberação, vai de encontro ao princípio da transparência.
 
 
 
Não se pode perder de vista que a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, Reforma
da Previdência, promove alterações estruturais no que diz respeito aos requisitos de acesso aos
benefícios previdenciários, e também acerca dos critérios de cálculo e atualização dos benefícios.
 
 
 
Além disso, a Reforma da Previdência reintroduz em nosso sistema de previdência a metodologia
da alíquota progressiva e a grande novidade: a possibilidade de instituição de contribuição
extraordinária para os servidores públicos federais ativos, inativos e pensionistas.
 
 
 
A alíquota de contribuição extraordinária é o instrumento que deverá ser aplicado ao RPPSU,
para garantir que o mesmo fique em equilíbrio de forma perene, visando custear possíveis déficits
financeiros cuja responsabilidade será dividida entre os Servidores e o Estado.
 
 
 
Os valores das alíquotas a serem aplicadas são determinadas pelo estudo atuarial do Regime
Próprio de Previdência, fazendo com que a metodologia aplicada e as condicionantes/premissas
atuariais escolhidas estabeleçam o comportamento de sustentabilidade do sistema, tanto
financeiro como atuarial.
 
 
 
Assim verifica-se de forma inconteste que os estudos de avaliação atuarial serão a peça chave
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para a determinação e o estabelecimento dos parâmetros que deverão ser utilizados para o Plano
de Custeio: valor de alíquota progressiva – inicialmente majorada para 14% na Emenda
Constitucional nº 103/2019, podendo sofrer realinhamentos futuros e a introdução da alíquota
extraordinária, afetando de forma efetiva a capacidade de compra de ativos e mais ainda de
aposentados e pensionistas.
 
 
 
Nesse sentido, ganha relevo a Unidade Gestora Única que por meio de uma composição paritária
entre representantes do Governo, dos Servidores Ativos e Inativos, assegurada pelo art. 10 da
Constituição Federal, determinará a metodologia de apuração da avaliação atuarial e elaborará o
Plano de Custeio, adotando determinada alíquota ordinária e/ou extraordinária e o prazo de
duração.
 
 
 
Oportuno destacar que a Emenda Constitucional nº 103/2019, ao possibilitar a instituição da
contribuição extraordinária, reduzirá ainda mais a capacidade financeira dos servidores públicos
federais, implicando em evidente retrocesso social.
 
 
 
Trata-se de norma constitucional derivada, que ao invés de promover  melhoria na condição
social do trabalhador, implica em diminuição da capacidade financeira deste, no que afronta com
os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição Federal)
e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, III, Constituição Federal), assim como vulnera os
objetivos fundamentais da construção de uma sociedade justa e solidária (art. 3º, I, Constituição
Federal) e da redução das desigualdades sociais (art. 1º, III, Constituição Federal). Verdadeira
“contra-revolução social” ou “evolução reacionária”[3]
 
 
 
Note-se a o impacto social das alterações normativas prestes a serem implementadas e, por
conseguinte, a importância da Unidade Gestora.
 
 
 
A propósito, não há justificativa técnica para que o RPPSU apresente um crescimento do déficit
atuarial, como argumentado pelo Governo, e a razão dessa inconsistência inexplicável é a falta
de Unidade Gestora Única do RPPSU.
 
A falta da Unidade Gestora Única faz com que a competência para a realização do estudo de
avaliação atuarial fique migrando de órgão a órgão do executivo federal – do antigo Ministério do
Planejamento, para a Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência, desta para a
Receita Federal do Brasil, e hoje sem alçada de competência definida.
 
 
 
Oportuno também destacar que embora o custeio do regime próprio de previdência social seja
SOLIDÁRIO, isto é, mediante contribuição do ente federativo, de servidores ativos, de
aposentados e de pensionistas, o art. 149 e seus parágrafos, com redação dada pela Emenda
Constitucional 103/2019, imputa responsabilidade exclusiva para o custeio do déficit somente aos
servidores, isentando o Estado de tal Custeio.
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Saliente-se ainda que a falta da Unidade Gestora Única do RPPSU impede a União de promover
a compensação financeira previdenciária entre os diversos regimes de previdência social, o que
consiste, em última análise, em renúncia de receitas líquidas e que impactam negativamente a
avaliação atuarial do RPPSU.
 
 
 
A falta da Unidade Gestora Única do RPPSU afronta inclusive normativos do Governo Federal ao
qual as outras unidades da federação devem se submeter, conduta esta que se reputa ilegal uma
vez que diante do paralelismo dos entes federados não se deve admitir privilégios.
 
 
 
Ressalta, ainda, a ausência de contrapartida para o aumento de alíquota de contribuição
previdenciária, que acaba implicando em efetiva redução remuneratória para os servidores, sem
que sequer tenha sido implementada a Unidade Gestora Única, consoante destacado acima.
 
 
 
Desse modo, busca com a presente ação o alcance da determinação constitucional da
transparência, eficiência, legalidade e da sustentabilidade financeira e atuarial do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos da União, visto que a instituição e implementação da
Unidade Gestora é a condição essencial que viabiliza o perfeito funcionamento do referido
regime, inclusive com a própria participação dos servidores.
 
 
 
IV – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PORTARIA Nº 2.963/202 DA SECRETARIA
ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO. RISCO IMINENTE DE DANO. PROBALIDADE
DO DIREITO ACIMA DEMONSTRADA.
 
 
 
Os fatos acima suscitados, especialmente a falta da Unidade Gestora Única do RPPSU,
evidenciam a probabilidade do direito pleiteado pelo autor, vez que impede a validação dos dados
utilizados para a realização de uma fiel avaliação atuarial, fator determinante para a instituição de
contribuição extraordinária e sua consequente alíquota, bem como a diminuição da margem de
isenção da contribuição ordinária de aposentados e pensionistas.
 
 
 
Por outro lado, a publicação da PORTARIA Nº 2.963, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, expedida
pelo SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, que dispõe sobre o reajuste dos valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do art.
11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, deixa o perigo de dano aos
substituídos, em face da implementação das alíquotas de contribuição previdenciária previstas na
citada norma, em prejuízo aos trabalhadores.
 
 
 
Por tal razão, o autor busca o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada,
consoante prevê o art. 300 do atual Código de Processo Civil:
 
 
 
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
 
(…)
 
§ 2º - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”
 
 
 
Oportuno destacar que o deferimento da decisão liminar por parte deste Juízo não encontra óbice
no que se refere ao § 2°, do art. 7°, da Lei n° 12.016/09, haja vista que não se tratar de
concessão de aumento ou extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza.
 
 
 
Dessa forma, presentes os requisitos legais, é premente a concessão liminar da tutela provisória
de urgência de modo que Vossa Excelência determine que a União se abstenha de instituir a
cobrança da contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas
prevista no art. 149 § 1º-B, da Constituição Federal, bem como de contribuição ordinária sobre o
valor que ultrapassa o valor do salário mínimo de aposentados e pensionistas, previsto no art.
149 § 1º-A da CF/88, até que seja criada a Unidade Gestora Única do Regime Próprio de
Servidores Públicos Civis da União e apurado formalmente a existência de déficit atuarial.
 
 
 
Note-se, a propósito, que existe precedente favorável à pretensão do autor, no caso decisão
preferida pelo MM. 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo nº
1040034-53.2019.4.01.3400, cuja cópia segue anexa.
 
 
 
Com base nas ponderações acima, requer a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que
seja determinado que os efeitos da PORTARIA Nº 2.963, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020,
expedida pelo SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA sejam suspensos e sustados em relação aos servidores substituídos, de modo a que
a União se abstenha de cobrar contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas prevista no art. 149 § 1º-B, da Constituição Federal, bem como de contribuição
ordinária sobre o valor que ultrapassa o valor do salário mínimo de aposentados e pensionistas,
previsto no art. 149 § 1º-A da CF/88, até que seja criada a Unidade Gestora Única do Regime
Próprio de Servidores Públicos Civis da União e apurado formalmente a existência de déficit
atuarial.
 
 
 
V – DOS PEDIDOS
 
 
 
Diante do exposto, requer:
 
 
 
a) deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que seja determinado que os efeitos da
PORTARIA Nº 2.963, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, expedida pelo SECRETÁRIO ESPECIAL
DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA sejam suspensos e sustados
em relação aos servidores substituídos, de modo a que a União se abstenha de cobrar
contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas prevista no art. 149

Num. 171263350 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:03
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170321500000168121933
Número do documento: 20021009170321500000168121933



§ 1º-B, da Constituição Federal, bem como de contribuição ordinária sobre o valor que ultrapassa
o valor do salário mínimo de aposentados e pensionistas, previsto no art. 149 § 1º-A da CF/88,
até que seja criada a Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Servidores Públicos Civis da
União e apurado formalmente a existência de déficit atuarial.
 
 
 
b) a CITAÇÃO da ré, para responder aos termos dessa ação, sob pena de revelia e confissão;
 
 
 
c) a procedência do pedido com a determinação de que os efeitos da PORTARIA Nº 2.963, DE 3
DE FEVEREIRO DE 2020, expedida pelo SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E
TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA sejam suspensos e sustados em relação aos
servidores substituídos, de modo a que a União se abstenha de cobrar contribuição extraordinária
dos servidores ativos, aposentados e pensionistas prevista no art. 149 § 1º-B, da Constituição
Federal, bem como de contribuição ordinária sobre o valor que ultrapassa o valor do salário
mínimo de aposentados e pensionistas, previsto no art. 149 § 1º-A da CF/88, até que seja criada
a Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Servidores Públicos Civis da União e apurado
formalmente a existência de déficit atuarial;
 
 
 
d) Eventualmente, caso ocorra a instituição e a cobrança das alíquotas de contribuição retratadas
na presente demanda (extraordinária e ordinária diferenciada), requer a restituição das referidas
parcelas, acrescidas de juros e correção monetária;
 
 
 
e) Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
requerendo que este seja arbitrado por este MM. Juízo com base na complexidade da causa e
trabalho desenvolvido pelos patronos do autor.
 
 
 
A matéria objeto dessa ação não comporta conciliação.
 
Requer, por fim, prazo de 10 (dez) dias para juntada do instrumento de mandato.
 
 
 
Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
Salvador, 06 de fevereiro de 2020.
 
 
 
Cláudio Santos de Andrade
 
OAB-BA n.º 14.134
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[1] Art. 2º, V, da Orientação Normativa nº 02/2009 – MPS
 
[2] Informações extraídas da Nota Técnica nº 01/2017 – CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF
 
[3] J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª ed., Coimbra,
Almedina, 2002, p. 336.
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Alk Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia 
SINDJUFE-BA 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 
REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017.  

Às 14h30minutos (Catorze horas e trinta minutos) do dia 24 (vinte e quatro) de 
novembro do ano dois mil e dezessete (2017), os servidores do Poder Judiciário 
Federal na Bahia reuniram-se no saguão da Seção Judiciária da Bahia, Fórum 
Teixeira de Freitas, para ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, 
devidamente convocada através de Edital, em anexo. Inicialmente, a mesa de 
credenciamento constituída pela secretária da Comissão de Reforma Estatutária, 
Maria Lúcia Dórea Borges Baltasar, supervisionada pelos membros da Comissão de 
Reforma Estatutária, Francisco Antônio da Silva Filho, Coordenador Geral do 
SINDJUFE-BA e Membro da Comissão; e Cristiano José Rocha Cabral, servidor 
membro da Comissão de Reforma Estatutária. De acordo com o § 1°, do artigo 46, do 
Estatuto do SINDJUFE-BA, foi constatado o cumprimento do quárum adequado para o 
início da votação, para a apreciação das propostas de reforma, abaixo numeradas e 
nominadas, uma vez que a Entidade possui 1906 (um mil novecentos e seis) filiados, e 

número de credenciados, aptos para votar, foi de 70 (setenta) filiados, ultrapassando 
mínimo de 58 (cinquenta e oito) servidores filiados, conforme lista de presença 

assinada, em anexo. Passou-se à ordem do dia que consiste na alteração estatutária, 
tendo sido apresentada a PROPOSTA RESULTANTE DA SISTEMATIZAÇÃO PELA 
COMISSÃO DE REFORMA ESTATUTÁRIA, COM A SEGUINTE VOTAÇÃO: 
PRIORIDADE 1 — aprovada com 43 (quarenta e três) votos à favor , e 3 (três) votos 
contra; PRIORIDADE 2 — aprovada com 46 (quarenta e seis) votos à favor, O (zero) 
votos (zero) contra; PRIORIDADE 3 — aprovada com 45 (quarenta e cinco) votos à 
favor, O (zero) contra. Assim, as alterações aprovadas se deram nos seguintes termos, 
considerando cada proposta (denominada como "prioridade"). Em decorrência da 
prioridade 1, foi aprovada: a) a redução do número de Coordenadores, 
excluindo-se a figura da Coordenação Geral; b) modificação na redação dos 
artigos 11 e 12; c) revogação dos artigos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 
24, renumerando-se, portanto, os demais artigos. Os artigos 11 e 12 passam a 
ter as seguintes redações: Art. 11. A Diretoria Geral será constituída pelo número de 
7 (sete) até 13 (treze) membros, eleitos em chapa. Parágrafo Único: A chapa 
vencedora definirá internamente o preenchimento das coordenações, sendo um 
coordenador titular e outro suplente, onde houver, ambos com igual poder de fala e 
voto para todos os efeitos, inclusive legais: 1-Coordenação de Administração; II-
Coordenação de Comunicação e Mídias Sociais; 111-Coordenação de Relações 
Institucionais e Formação Política; IV-Coordenação de Finanças e Patrimônio; V-
Coordenação de Assuntos Jurídicos e Condições de Trabalho; VI-Coordenação de 
Saúde, Esporte, Cultura; VII-Coordenação de Assuntos do Interior do Estado. Ao art. 
12, foram incluídos os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, com a seguinte redação: 1-Aos 
Coordenadores de Administração compete: a) supervisionar o quadro de funcionários 
do Sindicato no que for pertinente a seus direitos e obrigações; b) elaborar relatórios e 
análises junto à coordenação de finanças sobre a situação financeira e patrimonial do 
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SINDJUFE—BA 
tal 	Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciado Federal na Bania 

Sede — Av. Ulisses Guimarães, 3302— Ed. CAB Empresarial — 1° Andar - Sussuarana — CEP 41213-000 
Fone/ fax: (071) 3241-1131 / 3241-2027 / 3326-0383 / 3326-0174 

Site: www.sindjufeba.org.br  Email:  sindjufeba@sindjufeba.org.br  

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHIA 
- SINDJUFE e apresentá-los semestralmente à Diretoria e junto aos coordenadores 
de comunicação e mídia, divulgar à categoria; c) celebrar contratos e convênios, junto 
com o coordenador de finanças; II-Aos Coordenadores de Comunicação e Mídias 
Sociais compete: a) Divulgar informações entre o Sindicato, a categoria e o conjunto 
da sociedade utilizando todas as ferramentas disponíveis para tal; b) desenvolver 
campanhas publicitárias definidas pela Diretoria Geral; c) Promover a interação com 
os trabalhadores nas ferramentas de comunicação; 111-Aos Coordenadores de 
Relações Institucionais e Formação Política, competem: a) promover eventos de 
formação política e integração entre a categoria; b) Estabelecer relações institucionais 
entre a entidade e demais instituições (órgãos, outras entidades, movimentos sociais 
etc); c) Movimentar as contas bancárias do sindicato juntamente com um dos 
coordenadores de finanças e patrimônio; d) Atuar junto aos coordenadores de 
comunicação e mídia na divulgação de materiais formativos; e) Atuar junto aos 
coordenadores de Saúde, Esporte, Cultura na realização de eventos formativos; IV-
Aos coordenadores de Finanças e Patrimônio competem: a) elaborar relatórios e 
análises junto à Diretoria sobre a situação financeira e patrimonial da entidade e 
apresentá-los semestralmente à Diretoria; b) celebrar contratos e convênios, junto com 
o coordenador de administração; c) movimentar as contas bancárias juntamente com 
um dos coordenadores de relações institucionais; d) Divulgar informações patrimoniais 
junto com os coordenadores de comunicação e mídia; V-Aos Coordenadores de 
Assuntos Jurídicos e Condições de Trabalho compete: a) elaborar estudos traçando o 
perfil da categoria, condições de trabalho, atuando junto à coordenação de mídia para 
as pesquisas e divulgação de resultado; b)junto à coordenação de saúde, esporte e 
cultura promover medidas preventivas e de combate a todo tipo de ações e omissões 
das Administrações que causem ou possam causar danos físicos e psíquicos aos 
membros da categoria inclusive e principalmente no que tange ao assédio moral;c) 
representar, concorrentemente, o Sindicato em Juízo, podendo, ainda, delegar 
poderes; d)propor ações coletivas ou individuais dos filiados sendo as ações 
individuais relacionadas aos aspectos laborais e sindicais;e) organizar e coordenar o 
setor jurídico do Sindicato e de condições de trabalho, mantendo sob sua guarda toda 
a documentação pertinente; f)em relação a ações judiciais: as despesas processuais 
em causas coletivas e que versem sobre direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos serão suportadas integralmente pelo SINDJUFE, sendo de 
responsabilidade do filiado as despesas decorrentes de ações que tenha por objeto 
direito individual não homogêneo, especialmente quanto ao adiantamento do 
pagamento de custas, honorários de sucumbência, perícias etc., ficando a assistência 
prestada pelo SINDJUFE, nesse último caso, limitada ao fornecimento dos serviços 
dos advogados vinculados à entidade, com exceção dos casos decididos pela 
Coordenação Jurídica do Sindjufe, os quais serão suportados integralmente pela 
entidade sindical, observando o Regimento do Jurídico; § 20 - No caso de execução 
provisória individual, poderá ser cobrado do filiado, sob a rubrica de honorários 
advocatícios de êxito, além de despesas processuais, o percentual de 5% sobre o 
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valor do proveito econômico auferido pelo servidor, observando o Regimento do 
Juridico; VI - À Coordenação de Assuntos do Interior do Estado compete: a) manter 
de forma sistemática a comunicação com o interior do estado, atuando junto 
principalmente às coordenações de comunicação e mídia, e de condições de trabalho; 
b) estimular a integração dos servidores lotados no interior do estado, por todas as 
formas possíveis, de acordo com esse estatuto; c) encaminhar demandas específicas 
dos servidores lotados no interior, sem prejuízo da atuação das demais coordenações; 
PRIORIDADE 2: Foi aprovado a incorporação da Sede Social do SINDJUFE-BA 
ao patrimônio da Entidade, com a inclusão do parágrafo terceiro ao Art. 1, com a 
seguinte redação: § 3° Constituem patrimônio do SINDICATO para uso na sua 
atividade fim, todos os imóveis, a saber a Sede Administrativa localizada no Edf. CAB 
Empresarial - Av. Ulisses Guimarães, 3302, Sussuarana, - 1a  Andar, Salvador/BA, e a 
Sede Social, localizada na Av. Senhor do Bonfim, 89, Fazenda Cassange, Estrada do 
CIA, em São Cristóvão, e seus veículos, bens móveis, marca, e todos os demais que 
venham a ser incorporados durante a existência da Entidade Sindical-  PRIORIDADE  
3: Mecanismos de transparência e acesso as informações financeiras da 
Entidade, com a inclusão da alínea "p" ao artigo 3°, com a seguinte redação: p) 
Assegurar, por meio de regulamento aprovado em Assembleia Geral, mecanismos de 
transparência da gestão financeira e patrimonial, bem como mecanismos de acesso e 
informação aos seus filiados. Dessa forma, o Estatuto do Sindijufe passa a ter a 
seguinte redação: 

ESTATUTO COM AS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS APROVADAS NA ASSEMBLEIA 

GERAL ESPECIFICA REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 

CAPITULO I 

CONSTITUIÇÃO, BASE TERRITORIAL E FINALIDADE 

Art. 1° - O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO 

FEDERAL NA BAHIA — SINDJUFE, constituído por prazo indeterminado, com sede e 

foro nesta Capital, com endereço no Edf CAB Empresarial - Av. Ulisses Guimarães, 

3302, Sussuarana, - 1'Andar; Salvador/BA, tem por fim o estudo, defesa, coordenação e 

proteção legal da categoria profissional por ele representada/substituída, além de 

outros previstos no presente Estatuto. 

§10  - A base territorial compreende as localidades abrangidas pela jurisdição do 

Tribunal Regional do Trabalho da 5' Região, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 

da Justiça Federal, Seção e Subseções Judiciárias Federais na Bahia, da Justiça 
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1004k Sindicato dos Trabalhadores do poder Judiciário Federal na Bania 

SINDJUFE-13A 

Militar da União na Circunscrição Judiciária Militar do Estado da Bahia, dentro do 

estado da Bahia, ou aonde seus filiados estejam exercendo atividades na administração 

pública ou residindo. 

§2° - O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

NA BAHIA — SINDJUFE é sucessor, para todos os efeitos, do SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 50  REGIÃO - SINTRAB e do 

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DA BAHIA-

SINDJUSE. 

§3° — Constituem patrimônio do sindicato para uso na atividade fim, todos os imóveis, a 

saber, a• sede administrativa localizada no Edf CAB Empresarial, Av. Ulisses 

Guimarães, 3302, Sussuarana, I° Andar, Salvador, Bahia, e a sede social, localizada na 

Av. Sr. do Bonfim, 89, Fazenda Cassange, Estrada do CL4, em São Cristóvão e seus 

veículos, bens móveis, marca e todos os demais que venham a ser incorporados durante 

a existência da sede sindical. 

Art.2°- Constituem finalidades precípuas do Sindicato: 

lutar pela melhoria das condições de trabalho de seus substituz'dos / representados; 

defender os seus substituídos / representados nos seus direitos e interesses em todas 

as esferas, inclusive a judicial; 

defender e assegurar a autonomia da representação sindical; 

promover a organização sindical e formação política de seus representados; 

atuar na defesa das instituições democráticas; 

J) propor ações que visem à defesa e à preservação do meio ambiente, da saúde, dos 

direitos do consumidor e demais direitos difusos; 
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defender a legalidade e a moralidade na administração pública, colaborando com 

órgãos fiscalizadores do estado e da sociedade civil, em defesa da categoria 

profissional, dos trabalhadores e da sociedade; 

acompanhar e fiscalizar a execução de normas legais por parte da administração 	o 
o 
O —a 

	

pública. Parágrafo único: para ações acima mencionadas, a categoria filiada autorii5 	c o 
3 ,3 

	

estatutariamente ao SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIAR  ]3 	CD cp 
7 QD  

	

15. 	o ci,"" FEDERAL NA BANIA — SINDJUFE o seu ajuizamento. 

	

CO 	o. 
C(Dcy 

representar e defender perante as autoridades judiciárias e administrativas os 

interesses gerais da categoria profissional e os direitos individuais de seus filiados, 

relativos ao exercício da atividade profissional, inclusive como substituto processual, 

independentemente de autorização individual; 

estabelecer negociações com a Administração Pública, visando à obtenção de 

melhorias para a categoria; 

celebrar convenções e acordos coletivos e de trabalho e instaurar dissídios coletivos, 

de qualquer natureza; 

promover, constantemente, a sindicalização dos trabalhadores da categoria; 

fixar a contribuição de todos aqueles que participam da categoria representada, de 

acordo com decisão em Assembleia Geral; 

eleger representantes da categoria, bem como instalar subsedes, na forma deste 

Estatuto; 

g) filiar-se à Federação respectiva e a outras organizações sindicais, mediante 

aprovação da Assembleia Gera dosfiliad ; 
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Art. 3°- Constituem prerrogativas e deveres do Sindicato: 
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manter relações com as demais representações de categorias profissionais nacionais 

e estrangeiras para a concretização da solidariedade dos trabalhadores; 

colaborar e defender a solidariedade entre os povos na luta pela defesa das 

liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e pelos direitos 

fundamentais do homem; 

promover discussões, simpósios, conferências e outros, envolvendo temas de interesse 

geral que repercutem na vida dos sindicalizados enquanto categoria e enquanto 

cidadãos; 

manter publicações que funcionem como instrumentos de informação permanente 

acerca da vida da entidade (funcionamento, lutas, conquistas e outros) e suas relações 

com a realidade; 

1) promover atividades de lazer e de caráter sóciocultural e aquelas que visem ao 

aperfeiçoamento profissional dos seus filiados, voltadas para a integração da 

categoria; 

estimular a organização da categoria nos locais de trabalho; 

celebrar convênios com entidades visando ao bem estar social dos filiados; 

elaborar e dar publicidade aos balancetes mensais e anuais visando a informar os 

filiados da situação financeira do sindicato. 

assegurar por meio de regulamento aprovado em Assembleia Geral, mecanismos de 

transparência da gestão financeira e patrimonial, bem como mecanismo de acesso e 

informação aos seus filiados. 

101;lik' Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bania 
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CAPÍTULO III 

DOS FILIADOS, DIREITOS, DEVERES E SANÇÕES 
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Art. 40  - A todo trabalhador pertencente ao quadro da Justiça Federal, Seção e 

Subseções Judiciárias Federais np Bahia, do Tribunal Regional do Trabalho da 5" 
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Região, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e da Justiça Militar da União na 

Circunscrição Judiciária Militar do Estado da Bahia, assiste o direito de filiar-se ao 

Sindicato regido por este Estatuto. 

§ 1° - Considera-se trabalhador para efeito deste artigo o servidor público federal, 

ocupante de cargo efetivo ou em comissão, bem assim o inativo e o pensionista. 

§ 2° - Os filiados do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO DA 5a REGIÃO - SINTRAB, do SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

JUSTIÇA ELEITORAL DA BAHIA- SINDJUSE serão automaticamente filiados ao 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NA 

BAHIA — SINDJUFE, salvo se formalizarem pedido de desligamento. 

§ 3° - Os servidores sem vinculo, os ocupantes de funções gratificadas ou funções 

comissionadas bem como os funcionários à disposição não pertencentes ao quadro de 

funcionários desses Regionais poderão filiar-se ao Sindicato desde que sejam 

servidores admitidos estatutariamente, pela Lei 8.112/90 ou por outros regimes ou lei 

específica que venham a ser admitidos no ordenamento jurídico pátrio. Nesse caso, a 

filiação perdurará enquanto estiver a serviço de qualquer dos Órgãos do Poder 

Judiciário Federal, na Bahia. 

§ 40  - O ingresso de novos filiados será feito mediante solicitação por escrito 

encaminhada à Diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

JUDICIÁRIO FEDERAL NA BANIA — SINDJUFE. 

§ 5°.. Aos filiados, indistintamente, são assegurados iguais vantagens e obrigações. 

Art.5° - São direitos dos filiados: 

votar e ser votado em eleições de representações do Sindicato, respeitadas as demais 

determinações deste Estatuto; 

participar, com direito a voz e voto, das Assembleias, em geral; 

propor ao Conselho de Represent ntes assuntos de interesse da classe; 
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provocar, mediante requerimento de pelo menos dez por cento (10%) dos filiados, a 

convocação de Assembleia Geral, justificando-a, sendo esta assembleia vinculada ao 

objetivo da convocação; 

gozar dos beneficios e assistência proporcionados pelo Sindicato, na forma do 

regimento em vigor para esse fim; 

J) utilizar as dependências do Sindicato para as atividades compreendidas neste 

Estatuto; 

exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o respeito, por 

parte da Diretoria, das decisões das Assembleias Gerais e dos Congressos Estaduais; 

solicitar esclarecimento e informações à Diretoria ou aos representantes das 

subsedes; 

interpor recursos, na forma estatutária; 

retirar-se do Sindicato, ou suspender seu vínculo, desde que requeira, por escrito, à 

Diretoria Geral do Sindicato, e esteja quite com a Tesouraria. 

§ ]O. Os direitos dos filiados são pessoais e intransferíveis. 

§ 2° - O associado só poderá votar e ser votado se estiver quite com a tesouraria. 

§ 3° - O servidor que se desfiliar do SINDJUFE será excluído imediatamente de todos 

os processos judiciais e administrativos patrocinados pela entidade, bem como dos 

demais benefícios da entidade, exceto, quanto aos processos, nos casos em que a 

desfiliação se der por motivo alheio à vontade do servidor. 

Art. 6° - São deveres dos filiados: 

a) pagar pontualmente a mensalidade social, as contribuições aprovadas em 

Assembleia Geral, bem como as dívidas pessoais contraídas pelo filiado, junto ao 

Sindicato. 
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comparecer às Assembleias Gerais e ao Congresso Estadual, votar e acatar suas 

decisões; 

prestigiar o Sindicato por todos os meios ao seu alcance e estimular o espírito 

associativo entre os integrantes da categoria; 

cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato; 

fi contribuir com o Sindicato com informações, noticias e artigos de interesse da classe. 

Art. 70 - Dos filiados em débito com o Sindicato serão cobrados multa e juros. 

Art. 8° - Os filiados estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão e exclusão 

do quadro social na hipótese de desrespeitar o Estatuto e as decisões das instâncias 

deliberativas. 

§10 - A advertência será aplicada pela Diretoria; 

§ 2° - A suspensão não poderá ser superior a 90 (noventa) dias e será aplicada por 

decisão da Diretoria, não desobrigando o sócio apenado do pagamento de sua 

contribuição, implicando, no entanto, perda transitória dos direitos previstos neste 

Estatuto. Em caso de reincidência, a suspensão poderá ser aplicada pelo prazo máximo 

de 01 (um) ano, devendo ser especificado pela Diretoria os direitos que estarão 

suspensos durante a aplicação da sanção; 

§ 3°... A exclusão será decidida pela Assembleia Geral; 

§ 40  - Fica assegurado em qualquer aplicação de pena, o direito à defesa, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da notificação da decisão. 

Art. 90  - Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, para a Assembleia Geral, quando 

da aplicação de sanção ao filiado, sendo que o recurso será obrigatoriamente ponto de 

pauta na 1° Assembleia Geral subsequente à data da ciência. 
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CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

SINDICATO 

Art. 10°- Constituem o sistema diretivo do Sindicato: 

Diretoria Geral; 

Subsedes; 

Conselho de Representantes; 

Conselho Fiscal; 

J) Conselho de Ética. 

Art. 11°- A Diretoria Geral será constituída por de 7 (sete) e até 13 (treze) membros, 

eleitos em chapa. 

Parágrafo Único: A chapa vencedora definirá internamente o preenchimento das 

coordenações, sendo um coordenador titular e outro suplente, onde houver, ambos com 

igual poder de fala e voto para todos os efeitos, inclusive legais: 

1-Coordenação de Administração; 

II-Coordenação Comunicação e Mídias Sociais; 

111-Coordenação de Relações Institucionais e Formação Política; 

IV-Coordenação  de Finanças e Patrimônio; 

V-Coordenação de Assuntos Jurídicos e Condições de Trabalho; 

VI-Coordenação de Saúde, Esporte, Cultura; 

VII-Coordenação de Assuntos do Interior do Estado. 

Art. 12° - À Diretoria Geral Compete • 

21  Pl'É9. 	 1)1-49-• 
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O 7o 

O, A, 
fixar as diretrizes político-administrativas do Sindicato;  

cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as decisões das Assembleias; 	
o1,  

0/ ir O O' i  
contratar, demitir e fixar os vencimentos dos funcionários do Sindicato, podendo 	e, - 

... , 	Ik: e 
<5  . 

,,, delegar poderes, para tal finalidade; 	 (ito 	1  

apresentar balanço anual financeiro dentro do prazo legalmente estabelecido; 

instalar subsedes; 	 • 

j) a um dos Coordenadores Gerais, movimentar as contas bancárias conjuntamente com 

um dos Coordenadores de Administração, Patrimônio e Finanças; 

garantir afiliação de qualquer integrante da categoria, sem nenhuma distinção, bem 

como promover campanha de filiação; 

contratar empréstimos, adquirir e vender bens móveis, superiores a 40 (quarenta) 

salários mínimos, ou contrair ônus que venha a gravar o patrimônio social, após 

parecer do Conselho Fiscal e desde que devidamente autorizada pela Assembleia 

Geral; 

t) remanejar cargos na Diretoria, nos casos previstos neste Estatuto; 

realizar os Encontros e ou Congressos da categoria com vistas ao estabelecimento de 

metas e conscientização dos trabalhadores do Judiciário Federal; 

determinar as penalidades aos filiados, conforme artigo 8° deste Estatuto; 

1) convocar, coordenar e dirigir as Assembleias Gerais, Encontros e Congressos da 

categoria; 

convocar mediante Edital e coordenar as eleições do Sindicato; 

convocar o Conselho Fiscal. 

I — Aos Coordenadores de Administração compet : 

A-21- 
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direitos e obrigações; 	 O -a 

supervisionar o quadro de funcionários do sindicato no que for pertinente a seus 

	

O 	3 xf 
C o 

o 
t:7 

elaborar relatórios e análises junto à coordenação de finanças sobre a situação o 	= 
su 	

ca 
Er cii 

	

_ 	co -* 

	

financeira e patrimonial da Entidade e apresentá-los semestralmente à Diretoria Geral, (1) 	o. 2 
CD 0. 

cr e junto à Coordenação de Comunicação e Mídias Sociais, divulgar à categoria. 	cn 	U) al 

	

.-... 	Cu --I 

n) c 
Celebrar contratos e convênios, junto com à coordenação de finanças com análise da ai  

-.. o coordenação de assuntos jurídicos; 	 co 
2> 

II- Aos Coordenadores de Comunicação e Mídias Sociais compete: 

Divulgar informações entre o Sindicato, a categoria e o conjunto da sociedade 

utilizando todas as ferramentas disponíveis para tal; 

desenvolver campanhas publicitárias definidas junto à Diretoria Geral; 

Promover a interação com os trabalhadores nas ferramentas de comunicação; 

III - Aos Coordenadores de Relações Institucionais e Formação Política, competem: 

promover eventos de formação política e integração entre a categoria; 

Estabelecer relações institucionais entre a entidade e demais instituições (órgãos, 

outras entidades, movimentos sociais etc); 

Movimentar as contas bancárias do sindicato juntamente com um dos coordenadores 

de finanças e patrimônio; 

Atuar junto aos coordenadores de comunicação e mídia sociais na divulgação de 

materiais formativos; 

formativos; 

IV - Aos coordenadores de Finanças e Patrimônio competem: 

e)Atuar junto aos coordenadores de Saúde, Esporte, Cultura na realização deoe evEeenitsons 

SOB O 	41' 
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a) elaborar relatórios e análises junto à Diretoria sobre a situação financeira e 	e) 
o 

-& 
patrimonial da entidade e apresentá-los semestralmente à Diretoria; 	 O 	

c o 
3 23 

= ca  
celebrar contratos e convênios, junto com o coordenador de administraç 'do;  

CO 
 c 	(D ca. 

movimentar as contas bancárias juntamente com um dos coordenadores de relações w  
Z.  Z• institucionais; 	 c 	CD C 

co  -, 
--- CD d) divulgar informações patrimoniais junto com os coordenadores de comunicação e 	to 
> 

V- Aos Coordenadores de Assuntos Jurídicos e Condições de Trabalho compete: 

elaborar estudos traçando o perfil da categoria, condições de trabalho, atuando 

junto à coordenação de mídia para as pesquisas e divulgação de resultado; 

junto à coordenação de saúde, esporte e cultura promover medidas preventivas e de 

combate a todo tipo de ações e omissões das Administrações que causem ou possam 

causar danos físicos e psíquicos aos membros da categoria inclusive e principalmente 

no que tange ao assédio moral; 

representar, concorre ntemente, o Sindicato em Juízo, podendo, ainda, delegar 

poderes; 

propor ações coletivas ou individuais dos filiados sendo que as ações individuais 

devem ser relacionadas aos aspectos laborais e/ou sindicais; 

organizar e coordenar o setor jurídico do Sindicato e de condições de trabalho, 

mantendo sob sua guarda toda a documentação pertinente; 

s fi em relação a ações judiciais: As despesas processuais em causas coletivas e que 

versem sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos serão suportadas 

integralmente pelo SINDJUFE, sendo de responsabilidade do filiado as despesas 

decorrentes de ações que tenha por objeto direito individual não homogêneo, 

especialmente quanto ao adiantamento do pagamento de custas, honorários de 

aãZif-749-0-e-j 
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sucumbência, perícias etc., ficando a assistência prestada pelo SINDJUFE, nesse 

último caso, limitada ao fornecimento dos serviços dos advogados vinculados à 

entidade, com exceção dos casos decididos pela Coordenação Jurídica do Sindjufe e 

referendadas pela Diretoria, os quais serão suportados integralmente pela entidade 

sindical, observando o Regimento do Jurídico; 	 ci 
o 

..a 
C o 

	

Parágrafo único. No caso de execução provisória individual, poderá ser cobrado do O 	3 x 
,i 	co cri 

c) 	z (c) 
filiado, sob a rubrica de honorários advocatícios de êxito, além de despesas  

	

_ 	vi g• 
Q. o processuais, o percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico auferido pelo g CD o. 

	

cr 	cn o 
servidor, observando o Regimento do Juridico; 	 (I) 

	

,,, 	CD -1 

	

É 	
Z -.- 
Po c 
ci o 

VI- À Coordenação de Assuntos do Interior do Estado compete: 	 O cn 

--2. CD 
CO 
> 

estimular a integração dos servidores lotados no interior do estado, por todas as 

formas possíveis, de acordo com esse estatuto; 

encaminhar demandas especificas dos servidores lotados no interior, sem prejuízo da 

atuação das demais coordenações; 

Art. 13°-. O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e três suplentes, 

eleitos na mesma data da Diretoria Geral, com mandato de 03 (três) anos, e as mesmas 

prerrogativas legais de estabilidade e inamovibilidade sindical. 

§ 1° - Os Membros do Conselho Fiscal serão eleitos pelo voto direto e secreto, através 

de inscrição nominal individual, não existindo formação de chapas, considerando-se 

eleitos aqueles com a maioria dos votos, num total de seis membros, entre efetivos e 

suplentes. 

a) manter de forma sistemática a comunicação com o interior do estado, atuando junto 

principalmente às coordenações de comunicação e mídia, e de condições de trabalho; 

§ 2° - Todos os membros do Conselho Fiscal efetivos terão igual direito a voz e voto nas 

decisões, funcionando em regime colegiado. 

411, ei4 (2'719—
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sS 30  - Os titulares e suplentes se reunirão a cada quadrimestre, e extraordinariamente, 

sempre que convocados pela Diretoria Geral ou por, pelo menos, dois conselheiros 

titulares. 
'0 

Art. 14°- Ao Conselho Fiscal compete: 	
..4  2  . 

¥ o 
O 	3 p3 e 

= Gra fiscalizar a gestão financeira e patrimonial do Sindicato; 	 a E' 
a) 	CA 9. 

(D 0. opinar sobre as despesas extraordinárias, sobre os balancetes mensais e sobre o cr CO cl)  
rã —4 

balanço anual relativo ao exercício financeiro findo e quanto à compra e alienação de .-'. i  
ii-  G 

bens imóveis; 	 sia. 	a a- fa 
-, , . ,,, 
to 

instituir seu próprio Regimento; 	 > . 

convocar anualmente Assembleia Geral para prestação de contas, no caso de não 

convocação pela Diretoria Geral no primeiro semestre de cada ano; 

dar parecer sobre o balanço do exercício e lançar no mesmo o visto. 

Art. 150  - O Conselho de Representantes é um Órgão constituído pelos representantes 

eleitos, por município onde exista órgão do Poder Judiciário Federal. 

§ 1° - No interior do estado a composição do conselho será de 01 (um) titular e 01 (um) 

suplente, por território de identidade combinado com a existência de varas e zonas 

eleitorais (a ser estipulado pela Diretoria Geral do SINDJUFE). 

§ 20 - Em Salvador, o conselho será composto por três servidores de cada órgão do 

Poder Judiciário Federal. 

§ 30  - Define-se como local de trabalho cada fórum do Poder Judiciário Federal da 

Bahia, que compõe a base da categoria do Sindicato dos Trabalhadores do Poder 

Judiciário Federal na Bahia. 

§ 4° - Nos fóruns do interior com mais de uma vara ou zona poderão ser eleitos 

representantes na proporção de um por v a ou zona e mais um suplente. 

`S‘et cQt 
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SINDJUFE-BA À Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciario Federal na Bahia 

sç 50  - Em Salvador, o número de representantes por fórum será estabelecido em 

regimento, aprovado em Assembleia. 

Art 17°- A vacância de conselheiros será comunicada à Diretoria Geral, que envidará 

esforços para promover a substituição, o mais breve possível. 

Art. 18°  - Ao Conselho de Representantes, compete: 

representar os trabalhadores de seu local de trabalho junto à Diretoria Geral; 

Manter estreito e permanente contato dos representantes com as atividades e 

deliberações do Sindicato; 

Convocar Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto. 

realizar convênios para os servidores do município correspondente, desde que não 

onerem o SINDJUFE, ou impliquem responsabilidade jurídica para a entidade; 

Discutir os rumos políticos do Sindicato, elaborando estratégias e plano de lutas, a 

ser encaminhado às instâncias deliberativas do sindicato. 

Parágrafo Único - O Conselho de Representantes possui de caráter consultivo. 

Art 190  - As subsedes, estruturadas no interior do Estado da Bahia, serão dirigidas 

pelos diretores do Sindicato e pelas representações sindicais eleitas nos municípios que 

façam parte da área de cada subsede. 

Parágrafo Único — Compete a cada subsede: 

defender os interesses dos filiados como elemento de ligação entre esses e a 

Diretoria; 

gerenciar convênios assistenciais na sua área de competência; 

0,61 7. 	 { eATII(9' 
16 

"~- /1.2' 

,P:sec-1: 	).(,, 	Pcisuca- ec)N 3-0 er)00  <2:P  

Art. 16° - A eleição para o Conselho de Representantes da capital e do interior deverá 

ocorrer juntamente com a eleição da Diretoria Geral. 
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encaminhar à Diretoria proposta de novos filiados; 

divulgar o material de comunicação e os eventos do sindicato; 

encaminhar à Diretoria reivindicações, informações e sugestões dos filiados lotados 

na sua área; 

fi encaminhar as deliberações da Diretoria Geral. 
1' Registro de Títulos e 

Documentos de Salvador /BA 

Art. 200  - Compete ao Conselho de Ética: 	
Oficial Substituta 

receber denúncias de condutas de associados, diretores, membros do conselho fiscal, 

membros do conselho de filiados que atentem contra o estatuto e a imagem da 

instituição; 

propor à Assembleia geral a aplicação de penalidades quando entender necessário; 

após ouvir a Coordenação Jurídica, decidir acerca de ajuizamento de ações de 

servidores filiados uns contra outros, cabendo recurso à Assembleia Geral e ao 

Congresso Estadual. 

§ 1° - O Conselho de Ética será composto por três servidores eleitos quatro meses após 

a posse da Diretoria Geral. 

§ 2° - Em caso de vacância, deverá haver eleição de novos componentes em Assembleia 

Geral. 

CAPÍTULO V 

DO ABANDONO, VACÂNCIA, SUBSTITUIÇÃO E PERDA DO MANDATO 

Art. 210  - Considera-se abandono de mandato, quando seu exercente deixar de 

comparecer a 05 (cinco) reuniões consecutivas, convocadas pela Diretoria ou ausentar-

se de seus afazeres sindicais pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos sem 

justificativas aceitas pelos seus pares. 

§ 1° - Estarão incursos neste artigo t dos os memb os da Diretoria. 

t149 IØLJ - 

4411  Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia 
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Art. 26° - As sanções surtirão efeito após decisão da Diretoria ou da Assembleia Geral, 

quando for o caso, e pelo período que essa declarar. 
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§ 2° - Vencidos os prazos do art. 8°, o dirigente será notificado por escrito e contra-

recibo, para que se apresente ou justifique sua ausência. Expirado o prazo de 10 (dez) 

dias, o caso será encaminhado para decisão da Assembleia Geral. 

Art 22° - A vacância do cargo será declarada pela Diretoria Geral nos casos de 

falecimento, renúncia do diretor e, pela Assembléia Geral, nos casos de abandono ou 

perda do mandato. 

Parágrafo Único: Declarada a vacância do cargo, a eleição poderá se dar mediante 

Assembléia Geral, Congresso ou eleição direta, ficando a cargo da Diretoria Geral a 

escolha da forma. (Nova redação do parágrafo aprovada no I Congresso Estadual do 

SINDJUFE, em 06 de março de 2005). 

Art. 23° - Os membros da Diretoria e Conselho Fiscal perderão o mandato nos 

seguintes casos: 

a) malversação ou dilapidaç 'do do patrimônio do Sindicato; b) grave violação deste 

Estatuto; c) transferência para outro Regional, Seção Judiciária ou qualquer órgão 

fora do estado da Bahia; 

d) exoneração do quadro de Servidores dos Tribunais. 

Art. 24° - A perda do mandato será processada pela Diretoria, notificando o acusado 

por escrito, dos fatos e das imputações que lhe são feitas. 

Parágrafo único: o prazo para apresentação de defesa será de 10 (dez) dias e, 

persistindo os motivos para declaração da perda de mandato, a Diretoria remeterá o 

caso para deliberação da Assembleia Geral. 

Art. 25° - A aplicação de sanções a filiados e diretores será consignada em ata e 

comunicada aos filiados nos meios de informação do Sindicato. 

SINDJUFE-BA 
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Ilillk Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciario Federal na Bahia 

Art.27° - Na ocorrência de afastamento temporário de diretor, a Diretoria Geral 

processará sua substituição, podendo haver remanejamento. 

Art. 28° - Na ocorrência de afastamento temporário de diretor, a Diretoria Geral 

processará sua substituição, podendo haver remanejamento. 

CAPÍTULO VI 

DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO DA CATEGORIA 

Art. 29° - Constituem órgãos de deliberação do Sindicato: 

1- o Congresso Estadual; 

- a Assembleia Geral; 

III - as Assembleias Setoriais; 

IV- a Diretoria Geral. 

Art. 30° - O Congresso Estadual é órgão máximo de deliberação do Sindicato, sendo 

soberano em suas decisões, de acordo com as normas do presente Estatuto. 

Art 31° - O Congresso Estadual reunir-se-á: 

1- ordinariamente, em intervalo não superior a 02 (dois) anos; 

II - extraordinariamente, quando convocado por decisão da maioria da Diretoria 

Geral, ou da Assembleia Geral. 

Art. 32° - Compete ao Congresso Estadual: 

discutir e deliberar sobre os assuntos constantes da pauta estabelecida na 

convocação, a qual deverá ser submetida à aprovação no início dos trabalhos do 

Congresso; 

estabelecer as diretrizes para a execução das finalidades e objetivos previstos como 
O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
LievORM0P.ETENT, 	EFfIldD,  0,  
SOB O ° 

1 

, 1° Reóis176-26 Títúlde e 
Documentos de Salvador /BA 

Oficial Substituta 

finalidades precípuas, prerrogativa e deveres do sindicato; 

SDNÇ-0 ~sQ,  
Num. 171263358 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04

http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170409300000168121941
Número do documento: 20021009170409300000168121941



§ 3°- Os servidores poderão votar pelo meio do sítio do S1NDJUFE, tendo 5 minutos 

após colocada a questão em votação. A eventual impossibilidade técnica de  acessoc om p ETEN  

114 
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avaliar a realidade da categoria e a situação política, econômica, social e cultural 

do país, definindo a linha de ação do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHL4; 

decidir, em última instância, os recursos interpostos contra as decisões da Diretoria 

Geral e da Assembleia Geral; 

deliberar sobre a fusão do sindicato com outras entidades representativas de 

servidores públicos, exceto as mencionadas no art. 90. 

Art 330  - As Assembleias Gerais poderão ser convocadas: ,-.1° Registro de Títulos e 
Documentos de Salvador /BA 

a) pela Coordenação Geral; 
Oficial Substituta 

por pelo menos duas coordenações, quando o fato justificar a urgência, 

pela mãioria dos membros efetivos do Conselho de Representantes; 

por no mínimo 3% (três por cento) dos filiados em pleno gozo de seus direitos 

estatutários, mediante abaixo assinado, com nomes legíveis e lotação dos assinantes. 

§ único. Todas as solicitações de assembleias deverão conter pauta de trabalhos. 

Art. 340- As decisões da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria simples dos 

filiados presentes, salvo o previsto no art. 89. 

§ 1° - As deliberações para alteração de estatuto serão tomadas em assembleia 

convocada especificamente para esse fim, com quorum mínimo de 3% (três por cento) 

do total de sindicalizados e aprovação de 2/3 (dois terços) desse quorum. 

§ 2° - As sessões serão abertas pela Coordenação Geral e presidida e secretariada por 

membros da categoria indicados pela Diretoria e aprovados na abertura da assembleia. 
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técnico, por razões alheias à vontade da Diretoria Geral da entidade, não inviabilizará 

resultado da votação, após sua proclamação. 

§ 40  - A Votação Eletrônica deve ocorrer por meio passível de auditoria e que 

possibilite a manifestação individual de toda a base de filiados. 

§ 50.. A manifestação da vontade mediante Votação Eletrônica não é secreta. 

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciario Federal na Bahia 

Art. 350  - A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença 

de pelo menos metade dos filiados quites com a tesouraria e, em segunda convocação, 
o 
o 

Art. 36° - Compete à Assembleia Geral, exclusivamente, decidir sobre hipotecamo 
c 

aquisição e venda de bens imóveis do Sindicato e valor das mensalidades pagas pelosg 

filiados, após parecer do Conselho Fiscal, observado o art. 12, alínea h. 

Art 370  - As convocações para Assembleia Geral e ou Setoriais serão feitas com 

antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, através de Edital, que deverá ser 

afixado em mural na sede do Sindicato bem como das sedes dos órgãos do Poder 

Judiciário Federal na Capital, e ainda divulgado no sítio da entidade na internet. 

trinta minutos após, com qualquer número. 

Art. 38° - As assembleias setoriais são compostas pelos servidores vinculados a cada 

Tribunal, Seção Judiciária ou Subseção Judiciária que integram o sindicato. 

Art. 39° - A assembleia setorial poderá ser convocada: 

I - pela Coordenação Geral; 

II - por, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos servidores sindicalizados lotados no 

respectivo Tribunal, Seção Judiciária ou Subseção Judiciária que integram o sindicato. 

Art 40° - Compete à assembleia setorial: 

1- decidir sobre questões específicas dos servidores no âmbito setorial; 

21 
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c) tiver, no mínimo, quatro meses de sindicalizado, exceto os servidores recém 

empossados que poderão votar, mas não são elegíveis. 
O REGISTROje
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CAPITULO VII 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 410  - O processo eleitoral será regido pelos princípios da lisura, isonomia, 

transparência, voto universal e secreto em toda base de filiados nos termos deste 

estatuto. 

Art. 42° - As eleições para a Diretoria Geral e o Conselho de Representantes realizar-

se-ão trienalmente, no primeiro dia útil do mês de setembro, com mandato de três (03) 

anos 
C.J 
o -. Art. 430  - A Diretoria Geral será eleita pelo voto direto e secreto, através de formação 	c e 

	

O 	3 XI 
de chapas. 	 -.. 

" 

	

5 	
O ai 
at° 

	

"i). 	0W. ." u) 

	

§1° - As chapas à Diretoria Geral deverão apresentar candidatos a todos os cargos da u) 	O. O 

	

e 	00. 
(f) CD  

	

Diretoria Geral, discriminando os candidatos a cada cargo. Preferencialmente, deverão 1:gi: 	to —4 
co c 

	

integrar as chapas, servidores lotados nos quatro órgãos que compõem a base do c 	o. o 

	

a) 	0W 
Sindicato. 	 z o  

to 
> 

§2° - É vedada a inscrição de um mesmo candidato em mais de uma chapa e a 

acumulação de cargos. 

Art. 44° - O Conselho de Representantes será eleito pelo voto direto e secreto, 

nominalmente. 

Art. 45° - É eleitor e elegível todo filiado que na data da eleição: 

estiver em pleno gozo dos direitos sociais conferidos neste Estatuto; 

estiver quite com a tesouraria do Sindicato; 

SINDJUFE-BA 
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Art. 46° - Cabe à Coordenação Geral a convocação da Assembleia Geral para eleição 

da Comissão Eleitoral. 

§ 1°-. Na eventual não convocação por parte da Coordenação Geral, no prazo de até 90 

dias antes do mês que ocorrerá às eleições, a convocação da Assembleia geral de que 

trata o caput deste artigo, poderá ocorrer por decisão da maioria simples da Diretoria 

Geral ou por três por cento (3%) dos filiados no gozo de seus direitos estatutários. 

§ 2° - A comissão eleitoral será composta de, no mínimo, 03 (três) filiados eleitos em 

Assembleia Geral convocada exclusivamente para esse fim, mais um representante 

indicado por cada chapa inscrita, todos filiados da entidade em pleno gozo de seus 

direitos, garantida sempre a composição impar 

§ 3° - Estão impedidos de pertencer à Comissão Eleitoral os candidatos a qualquer 

cargo durante o pleito.

o  
o o 
c o 
2 27 

§ 4° - A Comissão Eleitoral elegerá dentre os componentes indicados e eleitos em 	CD a)  o 
Assembleia Geral o seu Presidente. 

o. c 	(D o- 
Art. 47° - A Comissão Eleitoral terá competência para: 	 cp 

< su c 
a) julgar as impugnações de candidatura, com base nas disposições deste Estatuto;  c  

(1:' 
organizar, coordenar e fiscalizar todo o processo eleitoral; 

resolver os casos não previstos neste Estatuto, relacionados com a eleição; 

elaborar as normas relativas ao processo eleitoral; 

resolver os casos não previstos neste estatuto; 

fi empossar a Diretoria eleita, o Conselho Fiscal, o Conselho de Representantes e o 

Conselho de Ética. 

§1° - As normas elaboradas por essa comissão deverão ser referendadas pela 

Assemblãa Geral. 

O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
COMPETENT *I EFETUADO 
SOB 0 ° kile 4- 	o 

 4 57 LIVRO:1 	.kni• 

p 	

23 

4seeL 	 A  Y--0  4ë0,2~1 

Num. 171263358 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170409300000168121941
Número do documento: 20021009170409300000168121941



Sede — Av. Ulisses Guimarães, 3302— Ed. CAB Empresarial — 1° Andar - Sussuarana — CEP 41213-000 
Fone/ fax: (071) 3241-1131 / 3241-2027 / 3326-0383 / 3326-0174 

Site:  www.sindjufeba.org.br  Email:  sindjufeba@sindlufeba.org.br  

lã  Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia 

SINDJUFE-BA 

§2° - A mesma Comissão Eleitoral será responsável pela eleição dos conselhos de Ética 

e Fiscal. 

Art 48° - Na eventual não convocação da eleição por parte da Comissão Eleitoral, no 

prazo estabelecido por este Estatuto, esta poderá ser convocada pela maioria 17 

simples da Diretoria Geral ou três por cento (3%) dos filiados no gozo de seus direitos 

estatutários. 

Art 49° - As eleições serão convocadas por Edital, com antecedência máxima de 60 

(sessenta) dias e mínima de 45 (quarenta) dias contados da data de realização do 

pleito. 

Parágrafo único - O Edital deverá ser publicado em Boletim do Sindicato, amplamente 

distribuído a toda categoria e fixado em cada um dos fóruns do Judiciário Federal, bem 

como na sede e no sítio do Sindicato na internet. 

Art. 50°- O Edital de convocação das eleições deverá conter: 	1° Registro de Títulos e 
Documentos de Salvador /BA 

- Data, local e horário de votação; 

Oficial Substituta 
- Prazo para registro das chapas e inscrição dos candidatos ao Conselho Fiscal: 

III - Horário de funcionamento da Secretaria do Sindicato. 

Art. 51° - No mesmo prazo do artigo 61, deverá ser publicado aviso resumido do Edital 

em jornal de grande circulação na base territorial do Sindicato. 

Parágrafo único - O aviso resumido deverá conter: 

Nome do Sindicato; 

Data, local e horário de votação; 

Referências aos locais onde estão afixados os Editais; 

e) Prazo para registro de chapas candidatos. / 

(40 f0,0' 	
164 149— 
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Art. 52° - Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos 

eleitorais, assegurando-se condições de igualdade às chapas e candidatos 

concorrentes. 

Parágrafo único - Será assegurado o acesso às listas de filiados atualizadas a todas as 

chapas e candidatos concorrentes. 

Art. 53° - As eleições serão realizadas no primeiro dia útil do mês de setembro em todo 

Estado da Bahia. 

§1° — As eleições serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico, admitida a 

votação manual excepcionalmente. 

§2° — A votação eletrônica deve ocorrer por meio passível de auditoria e que possibilite 

a manifestação individual de toda a base de filiados. 	 o 
o 

§ 3° — A votação terá início às 8 horas e término às 17h. 

Art. 54° - A divulgação do resultado da apuração e proclamação dos eleitos far-se-á 

através de Edital, públicado em jornal ou boletim do sindicato, no prazo de cinco dias E 
após a finalização da apuração. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos ou os candidatos mais votados nas eleições para o Conselho Fiscal. 

§1° - Em caso de empate para a eleição da Diretoria Geral, ao final das apurações, 

será feita recontagem dos votos; persistindo o empate, far-se-á nova votação vinte dias 

após a recontagem, participando apenas as chapas empatadas em primeiro lugar. 

§2° - Em caso de empate para a eleição do Conselho de Representantes, ao final das 

apurações, será feita recontagem dos votos; persistindo o empate, far-se-á nova 

votação vinte dias após a recontagem, participando apenas os concorrentes empatados. 

Art. 55° - A inscrição de chapas será na Secretaria do Sindicato no prazo de quinze (15) 

dias a contar do primeiro dia útil da publicação de Edital. 

Ural/1)19 ///Ã2  "  6)7A/19 
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Art. 56° - A indicação dos membros da Comissão Eleitoral deverá ser efetivada pela 

Diretoria Geral no período máximo de 15 dias após o encerramento do prazo para 

inscrição de chapas. 

Parágrafo único - As chapas concorrentes têm o mesmo prazo do caput deste artigo 

para indicação dos seus representantes à Comissão Eleitoral. 

Art. 570  - Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos 

eleitorais, assegurando-se condições de igualdade às chapas concorrentes, 

especialmente no que se refere a mesários e fiscais, tanto na coleta quanto na apuração 

de votos. 

Parágrafo único - Será assegurado o acesso às listas de filiados atualizadas a todas as 

chapas concorrentes. 

SEÇÃO I 1° Registro de Títulos e 
Documentos de Salvador /BA 

DOS PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE VOTOS 

Oficiai Substituta 
Art. 58° - As eleições serão realizadas simultaneamente em toda a Bahia ou em duas 

etapas, primeiramente com votação no interior e depois na capital, em intervalo não 

superior a quatro dias úteis, sendo a apuração obrigatoriamente realizada no mesmo 

dia, para todas as urnas. 

Art. 59° - A Comissão Eleitoral enviará a todos os filiados lotados fora da sede as 

cédulas, urnas, listagens e todo o material necessário ao pleito, com as respectivas 

instruções. 

§1° - Nos locais de votação serão afixadas listas contendo os nomes das chapas e seus 

respectivos integrantes. 

§2° - As cédulas de votação deverão ser rubricadas pelo(s) mesário(s) responsável (is) 

pela coleta de votos de cada urna. 

§3° - Ao ser entregue a cédula ao eleit r, esse deverji assinar a lista de votação. 

e)34)23.9 
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Parágrafo Único - A ata de votação será assinada pelo (s) mesário (s), 

testemunhas, se houver 

pelos fiscais e 
O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
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uma das Art 65° - Cada chapa poderá indicar 01 (um) fiscal por urna e para cada 
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§4° Não será admitido voto por procuração. 

§50  - A Comissão Eleitoral deverá fixar, antes da eleição, os critérios a serem adotados 

para o controle dos votos em trânsito. 

Art 60° - Na cédula de votação constarão as chapas que concorrem no pleito com a 

respectiva nominata. 

Parágrafo Único - A critério da Comissão Eleitoral, poderão ser feitas cédula de 

votação para eleição da Diretoria Geral e outra cédula específica para eleição do 

Conselho Fiscal. 

Art. 61° - A votação dar-se-á em dia útil e durante o período de expediente do 

Judiciário Federal. 

§1° - Em caso de suspensão do expediente a eleição realizar-se-á no primeiro dia útil 

subseqüente. 

§2° - A Comissão Eleitoral decidirá sobre a instalação de urnas nos fóruns. 	o 
o 

Art. 62° - Os aposentados filiados votarão na sede do Sindicato ou no local de votação c7i 

mais próximo ao seu domicílio, a critério da Comissão Eleitoral. 
	 CD 

cn 

Art. 630W  No caso do nome do filiado não constar na lista dos eleitores, a cédula seráê.:  

colocada em envelope numerado, imediatamente lacrado, e constará de ata de votação, 

para posterior averiguação. 

Art. 64° - Findo o prazo de votação, lacrar-se-á a urna e lavrar-se-á a ata 

circunstanciada de todos os acontecimentos ocorridos durante a votação, dandose 

destaque às impugnações porventura ocorridas. 

mesas apuradoras. cy---- 
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§10 - Na apuração serão consideradas como nulas as cédulas assinadas pelo eleitor ou 

que assinalarem ao mesmo tempo duas ou mais chapas, bem como as cédulas sem as 

assinaturas. 

§2° - Os votos nulos e os votos brancos não serão computados para quaisquer efeitos 

no resultado final da eleição. 

§3° - Os votos deverão ser arquivados na sede central até a posse da Diretoria eleita. 

§40  - A apuração far-se-á publicamente após o recebimento de todas as urnas, em local 

a ser definido pela Comissão Eleitoral. 

Art. 66° - A divulgação do resultado da apuração e proclamação dos eleitos far-se-á 

através de Edital, publicado em jornal ou boletim do sindicato, no prazo de cinco dias 

após a finalização da apuração. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos. 	 cz 
o .... c o 

	

Parágrafo único - Em caso de empate, ao final das apurações, será feita recontagemg, 	2 73 
(I) 

7 (0 dos votos; persistindo empate, far-se-á nova votação vinte dias após a recontagem,(02). ci) r.,- 
participando apenas as chapas empatadas em primeiro lugar 	 (i) 	a o 

	

c 	a) a 

	

a 	0) o 

	

re 	tu -4 
Art. 67° - Qualquer das chapas concorrentes poderá recorrer do resultado à ComissãoE 

	

c 	to c o. 5 

	

Eleitoral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da divulgação, por Edital, ddr) 	0 O) 

Z a) 
resultado. 	 CD 

2. 

Art. 68° - Para efeitos de apuração final a Comissão Eleitoral tomará conhecimento 

dos recursos interpostos, que deverão ser apreciados e julgados no prazo máximo de 05 

(cinco) dias a contar do seu recebimento, cabendo pedido de reconsideração no prazo 
O REGISTRO/AVERBAÇÃO 

de 24 (vinte e quatro) horas. 	 COMPETENTE FOI EFETUADO 
SOB O  No3,2-4t, DO  
LIVRO:A  FlAr74/L7i 0/7( 

Art. 69° - A afixação dos resultados da eleição e proclamação dos eleitos dar-se-á no 

primeiro dia útil após esgotado o prazo para apresentação e julgamento dos recursos. 

Parágrafo único - Quando não houver recursos à Comissão Eleitoral, prevalecerá o 

estabelecido no Edital divulgado. 

(ei 

/1- 

Apj? 1c)(n_ 	JpokSio, (2)znes( 	'ctQçgè2,5) 

/Ah"14 
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Art. 700  - A violação das disposições eleitorais consignadas no presente Estatuto 

tornará nula a eleição na seção onde ela ocorrer. 

Parágrafo Único - Proceder-se-á à nova eleição na seção eleitoral onde a eleição for 

anulada, quando o seu contingente de votantes puder alterar o resultado final do pleito. 

CAPÍTULO VIII 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 710  - Constituem patrimônio do Sindicato: 

os bens que integravam o patrimônio do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 5a REGIÃO - SINTRAB, do SINDICATO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DA BAHIA — SINDJUSE; 
o o 

as rendas do SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS TRABALHADORES DO o 	c e 
3 

CD 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHIA, as mensalidades, as contribuições e 5 	4,2 

c7)-  
VJ 'Zr doações, os bens móveis e imóveis que venha a adquirir e outras aqui não  

c 
especificadas. 	 o- ce) 	cn w 

E 
Art. 72° - De toda receita do sindicato, deve ser contingenciado o mínimo de 3% para á"; 	a (7) 

(n 

(1) fundo de greve, a ser utilizado conforme decisão de assembleia geral reunida durante o 	to 

movimento paredista, exclusivamente para as seguintes finalidades: 

1- cobertura de despesas com o movimento de greve; 

- viagens e estadias de caravanas, durante a greve; 

III - material de imprensa e divulgação da greve; 

IV- materiais e serviços necessários à realização de Atos durante a greve; 

O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
COMPETENTE FOI EFETUADO 
SOB 01:4~ 
LIVRO: 

V - cobertura de despesas dos filiados, em valor necessário para a manutenção de 

despesas básicas (alimentação, serviços básicos, educação, saúde) limitado ao saldo da 

~00- 4Li-4.(hfaJ-A, 

10‘00  
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conta do Fundo de Greve, quando os salários forem retidos em função do movimento 

paredista. 

Parágrafo único — O fundo de greve é complementar a outras receitas necessárias à 

manutenção do movimento paredista. 

Art 730W  O Sindicato deverá fazer enquetes em decisões relativas à: 

início de movimento paredista; 

pauta Salarial; 

1° Reg'stro de Títulos e 
alteração em Plano de Carreira; 	 Documentos de Salvador /BA 

outros temas por deliberação de Assembleia Geral. 
Oficial Substituta 

§10  - O sindicato deve disponibilizar ambiente virtual de livre manifestação do tipo 

fórum eletrônico ou similar de forma a fomentar a expressão das diversas opiniões, 

facilitando a formação de convicção dos filiados. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
COMPETENTE FOI EFETUADO 
SOB O l'i12(  
LIVRO: 

Art. 740  - A posse da Diretoria Geral e do Conselho Fiscal dar-se-á no prazo de até 

trinta dias após a publicação do Edital de proclamação dos eleitos. 

Art. 750  - O exercício financeiro do Sindicato inicia a primeiro de janeiro e termina a 

trinta e um de dezembro de cada ano. 

Art. 76° - Os filiados do Sindicato e sua Diretoria não respondem solidária ou 

subsidiariamente pelas obrigações assumidas pelo Sindicato. 

Art. 770  - A dissolução ou desmembramento do Sindicato, bem como a destinaç 'do de 

seu patrimônio, será decidida em Congresso Estadual ou Assembleia Geral convocados 

especialmente para esse fim, cuja instalação dependerá do quorum de 10% (dez por 

cento) dos filiados quites com a tesouraria do Sindicato. A deliberação de dissolução 
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ou desmembramento do sindicato tem como quorum para aprovação a maioria de 2/3 

dos presentes ao Congresso. 

§10  - Os bens que constituem o patrimônio do sindicato, obrigatoriamente, no caso de 

dissolução, deverão ser destinados a entidades com fins similares e, em caso de 

desmembramento, seguirá o previsto no artigo 2° deste Estatuto. 

§2° - No caso de desmembramento da base territorial, será feita uma avaliação do 

patrimônio do Sindicato, dividindo-o proporcionalmente ao número de filiados na data 

do desmembramento, destinando às novas entidades surgidas após o desmembramento, 

ressalvado o patrimônio adquirido antes da unificação, que voltará às entidades 

pertinentes às bases que existiam até o I° de maio de 2002, sendo abatidas as dívidas 

contraídas até a data do desmembramento. 

Art. 78° - A fusão do sindicato com outras entidades representativas dos servidores 

públicos deverá ser decidida no Congresso Estadual cuja pauta especifique este fim, 

exceto para abranger os servidores do Ministério Público da União e da Justiça Militar 

Federal, que poderá ser na Assembleia Geral, por maioria simples, cabendo, nesse 

caso, serem promovidas as alterações no presente Estatuto para adequar à nova 

realidade, inclusive no que tange ao Art. 1° retro, mediante aprovação da citada 

instância deliberativa, com igual quorum. 

Art. 79° - A posse da Diretoria Geral, do Conselho Fiscal e dos Conselheiros 

Representantes dar-se-á no prazo de até trinta dias após a publicação do Edital de 

proclamação dos eleitos. 	 O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
COMPETENTE FOI EFETUADO 
SOB O  N°,""i, 	1—, Á  DO 

DAS DISPOSIÇÕES  TRANSITÓRIAS 	 LIVRO:   A Mc23/1.2L/04" 

Art. 80° - O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Trabalho da 5' Região - 

SINTRAB, passa a chamar-se Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 

na Bahia- SINDJUFE, sendo ampliada a abrangência de sua base para todos os 

servidores públicos federais do Poder Judiciário Federal na Bahia. Extingue-se o 

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PA JUSTIÇA ELEITORAL DA BAHIA - 

	

(-1177.0 	 C11,7 	c)l-fr 

(4°;,;,„ 

	

4=c0(,2 	 eitsáWcn.  
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S1NDJUSE, juntamente com os seus órgãos deliberativos, sendo sucedido para todos os 

efeitos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO 

FEDERAL NA BAHIA - SINDJUFE. 

Art. 810  - Todo o patrimônio do SINTRAB e SINDJUSE passam a compor o patrimônio 

do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal. 

§10  - Os servidores sindicalizados até esta data aos sindicatos que ora se unificam, 

passam a integrar o quadro de filiados do Sindicato dos Trabalhadores do Poder 

Judiciário Federal, sem necessidade de nova filiação. 

§2° - Em caso de desmembramento de base observar-se-á o que diz o artigo 89 deste 

Estatuto. 	 O 
o 
O ...k 
e o 

Art. 82° - Os casos omissos e excepcionais serão tratados pelas instâncias de  
0 a, 
z to deliberação do Sindicato, admitindo-se recursos às instâncias imediatamente ¡is' 	o "a• 0) — 

superiores. . 	• 	G ca. 
cr 
cn 	Cn (1) 

Art. 83° - O presente Estatuto entra em vigor, mediatamente , nesta data. 	 E.  n) e 
O) O . 

Nada mais havendo, encerrou-se a presente Ata, com o devido registro das 	... 
-• 

a) 
to alterações aprovadas em Assembleia Geral e a consolidação da redação do Estatuto a 	> 

partir das alterações aprovadas, indo assinada por mim, Maria Lúcia Dórea Borges 

Baltasar, e pelos Membros da Comissão de Reforma Estatutária, Francisco Antônio da 

Silva Filho e Cristiano José Rocha Cabral. 

O REGISTRO/AVERBAÇÃO 
COMPETENTE FOI EFETUADO 

	

A4-e. 	

SOB O 	)-;  DO 
LIVRO: 	12 cR.R#02  

ar'uc'a 
rea Borges Baltasar - Se9:ptária da Cp.  issão 

Crislian▪  o José 	abral M 	ro 	issão 

(- 
Fráncisco Antônio da Silva Fi 	embro da uomissão 

1° REGISTRO DE TITULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DE 

PESSOAS JUR1DICAS - SALVADOR-BA 
LUANACAETANO ROCHASILVAVALLADARES 

OFICIAL SUBSTITUTA 

Salvador/BA, 24 de novembro de 2017. 

t  u ?71J /qí. ç7 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/02/2020 | Edição: 24 | Seção: 1 | Página: 16

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

PORTARIA Nº 2.963, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o reajuste dos valores previstos nos incisos II a VIII

do § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de

novembro de 2019, que trata da aplicação das alíquotas da

contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei

nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Processo nº

10133.100029/2020-91).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no

uso da competência delegada pela Portaria GME nº 117, de 26 de março de 2019, e tendo em vista o

disposto no § 3º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, no art. 9º da Lei

nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e nos arts. 71 e 180 do Anexo I do Decreto 9.745, de 08 de abril de

2019, resolve:

Art. 1º Conforme § 3º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, os

valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do mesmo artigo, ficam reajustados em 4,48% (quatro inteiros e

quarenta e oito décimos por cento), índice aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 1º Em razão do reajuste previsto no caput, a alíquota de 14% (quatorze por cento) estabelecida

no caput do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que entrará em vigor em 1º de março de

2020, será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido,

de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.089,60 (dois mil, oitenta e nove reais e sessenta

centavos), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.089,61 (dois mil, oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) até R$ 3.134,40 (três

mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.134,41 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) até R$

6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 6.101,07 (seis mil, cento e um reais e sete centavos) até R$ 10.448,00 (dez mil,

quatrocentos e quarenta e oito reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.448,01 (dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo) até R$

20.896,00 (vinte mil, oitocentos e noventa e seis reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos

percentuais;

VII - de R$ 20.896,01 (vinte mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo) até R$ 40.747,20

(quarenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), acréscimo de cinco pontos percentuais;

e

VIII - acima de R$ 40.747,20 (quarenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos),

acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma

progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo de quaisquer dos Poderes da União, incluídas

suas entidades autárquicas e suas fundações, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores

compreendida nos respectivos limites.
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§ 3º A alíquota de contribuição de que trata o § 1º, com a redução ou a majoração decorrentes

do disposto nos incisos I a VIII do mesmo parágrafo, será devida pelos aposentados e pensionistas de

quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o

valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido

para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade

do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Art. 2º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Secretaria Especial de

Desburocratização, Gestão e Governo Digital e o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º

de março de 2020.

ROGÉRIO MARINHO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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PORTARIA Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 
(Publicada no D.O.U. de 11/12/2008 e republicada no D.O.U. de 12/12/2008) 

 

Atualizada até 04/09/2018 
 

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para 
organização e funcionamento dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos 
ocupantes de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 
cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 
10.887, de 2004. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal e tendo em vista o 
disposto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 

Art. 1º Os parâmetros e as diretrizes gerais previstos na Lei nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1998, que dispõe sobre regras para organização e funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º 
e 15 da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, serão regidos conforme as disposições desta 
Portaria. 

 
Seção I 

Disposições Preliminares 

Art. 2º Regime Próprio de Previdência Social - RPPS é o regime de previdência, 
estabelecido no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que 
assegura, por lei, aos servidores titulares de cargos efetivos, pelo menos, os benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal. 

§ 1º O RPPS oferecerá cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargo 
efetivo, magistrados, ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do 
Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações e a seus dependentes.  

§ 2º O servidor do ente federativo, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, 
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de 
cargo eletivo, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, é segurado 
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 
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§ 3º O segurado do RPPS, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente federativo, 
com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime previdenciário de 
origem. 

Art. 2º-A  A lei instituidora do RPPS deverá prever que a sua entrada em vigor dar-se-
á depois de decorridos noventa dias da data da sua publicação, mantendo-se, nesse período, a 
filiação dos servidores e o recolhimento das contribuições ao RGPS.  (Incluído pela Portaria MPS 
nº 21, de 14/01/2014) 

Parágrafo único. A contribuição de responsabilidade do ente federativo será 
imediatamente exigida, com a finalidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, se a 
lei instituidora do RPPS entrar em vigor antes de decorrido o prazo de que trata o caput, 
observando-se, quanto à contribuição dos segurados, o disposto no art. 195, § 6º da 
Constituição Federal.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

 
Seção II 

Do Caráter Contributivo 

Art. 3º Os RPPS terão caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente 
federativo, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, observando-se que: 

I - a alíquota de contribuição dos segurados ativos destinada ao RPPS não poderá ser 
inferior à dos servidores titulares de cargos efetivos da União; 

II - as contribuições sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões 
observarão a mesma alíquota aplicada ao servidor ativo do respectivo ente federativo e 
incidirá sobre a parcela dos proventos e pensões concedidas pelo RPPS que supere o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; 

III - a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição 
do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial inicial e as 
reavaliações atuariais anuais. 

§ 1º O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, ainda que 
supere o limite máximo previsto no inciso III do caput. 

§ 2º Quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, conforme definido 
pelo ente federativo e de acordo com laudo médico pericial, a contribuição prevista no inciso 
II do caput incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensão que 
supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 

§ 3º A lei do ente federativo que majorar a alíquota de contribuição dos segurados 
deverá estender a vigência da alíquota anteriormente estabelecida, até que a nova alíquota 
possa ser exigida.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

§ 4º Quando houver alteração das alíquotas de contribuição do ente federativo, será 
mantida a exigência das anteriores durante o prazo fixado para início de vigência das que 
foram estabelecidas pela nova legislação.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
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§ 5º É vedada a redução de alíquotas de contribuição com efeitos retroativos.  (Incluído 
pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

Art. 4º A lei do ente federativo definirá as parcelas que comporão a base de cálculo da 
contribuição. 

§ 1º O ente poderá, por lei, prever que a inclusão das parcelas pagas em decorrência de 
local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, será feita mediante opção 
expressa do servidor, para efeito do cálculo de que trata o art. 1º da Lei nº 10.887, de 2004, 
respeitado, na definição do valor dos proventos, o limite máximo de que trata o § 5º daquele 
artigo. 

§ 2º Os segurados ativos também contribuirão sobre o décimo terceiro salário, bem 
como sobre os benefícios de salário-maternidade e auxílio-doença, e os inativos e pensionistas 
sobre a gratificação natalina ou abono anual. 

§ 3º Se a lei do ente federativo não excluir o valor do benefício de auxílio-doença da 
base de cálculo de contribuição do ente federativo durante o afastamento do servidor, as 
contribuições correspondentes continuarão a ser repassadas pelo ente à unidade gestora do 
RPPS. 

§ 4º Não incidirá contribuição sobre o valor do abono de permanência instituído pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

Art. 5º  As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e não 
repassadas à unidade gestora do RPPS até o seu vencimento, depois de apuradas e 
confessadas, poderão ser objeto de termo de acordo de parcelamento para pagamento em 
moeda corrente, assegurado o equilíbrio financeiro e atuarial e observados, no mínimo, os 
seguintes critérios:   (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

Original: Art. 5º As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e 
não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento, depois de apuradas e 
confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em 
moeda corrente, de acordo com as regras definidas para o RGPS. 

I - previsão, em cada termo de acordo de parcelamento, do número máximo de 60 
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 

II - aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, definidos em lei do 
ente federativo, na consolidação do montante devido e no pagamento das prestações 
vincendas e vencidas, com incidência mensal, respeitando-se como limite mínimo a meta 
atuarial;  (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

Alteração: II - aplicação de índice de atualização e de taxa de juros, definidos em lei do 
ente federativo, na consolidação do montante devido e no pagamento das 
parcelas vincendas e vencidas, admitindo-se alternativamente a utilização dos 
critérios de atualização definidos para os débitos com o RGPS;  (Incluído pela 
Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

III - vencimento da primeira prestação no máximo até o último dia útil do mês 
subsequente ao da assinatura do termo de acordo de parcelamento;  (Incluído pela Portaria MPS 
nº 21, de 16/01/2013) 
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IV - previsão das medidas e sanções, inclusive multa, para os casos de 
inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do termo de acordo de 
parcelamento;  (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

Alteração: IV - previsão das medidas, sanções ou multas para os casos de 
inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
termo de acordo de parcelamento;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 

V - vedação de inclusão das contribuições descontadas dos segurados ativos, 
aposentados e pensionistas;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

VI - vedação de inclusão de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.  
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

§ 1º  REVOGADO  pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 

Alteração: § 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS, o ente federativo poderá estabelecer regras específicas para acordo de 
parcelamento, observados os seguintes critérios: 
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de sessenta 
prestações mensais, iguais e sucessivas;  (Redação dada pela Portaria MPS nº 
83, de 18/03/2009) 
II - aplicação de índice de atualização legal e de taxa de juros na 
consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas, inclusive se 
pagas em atraso; 
III - vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das contribuições 
descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, salvo o 
disposto nos §§ 2º e 9º;  (Redação dada pela Portaria MPS nº 230, de 
28/08/2009) 
IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das 
prestações ou descumprimento das demais regras do acordo. 

Original: § 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS, o ente federativo poderá estabelecer regras específicas para acordo de 
parcelamento, observados os seguintes critérios: 
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de 60 
(sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas e de quatro parcelas para 
cada competência em atraso; 
II - aplicação de índice de atualização legal e de taxa de juros na 
consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas, inclusive se 
pagas em atraso; 
III - vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das contribuições 
descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, salvo o 
disposto na parte final do § 2º; 
IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das 
prestações ou descumprimento das demais regras do acordo. 

§ 2º  REVOGADO pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 

Alteração: § 2º Mediante lei, os Estados e o Distrito Federal poderão parcelar os débitos 
oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo até fevereiro de 2007, 
em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, e das contribuições 
descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao 
mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mensais.  (Redação dada pela 
Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: § 2o  Excepcionalmente, lei poderá autorizar o parcelamento dos débitos 
oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo até dezembro de 
2004, em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, e das 
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contribuições descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos 
pensionistas, relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações 
mensais, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto na parte final do inciso I 
do § 1o. 

§ 3º A lei do ente federativo e o termo de acordo de parcelamento poderão prever a 
vinculação do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas e não pagas no seu vencimento, 
mediante autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação do FPE/FPM, 
concedida no ato de formalização do termo.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

Original: § 3º Lei do ente federativo poderá prever a vinculação de percentual do Fundo 
de Participação dos Estados - FPE ou Fundo de Participação dos Municípios - 
FPM para pagamento das parcelas acordadas. 

§ 4º Os termos de acordo de parcelamento ou reparcelamento deverão ser 
formalizados e encaminhados à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS por meio 
do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV-Web, 
acompanhados do Demonstrativo Consolidado de Parcelamento - DCP, que discrimine por 
competência os valores originários, as atualizações, os juros, as multas e os valores 
consolidados, da declaração de publicação e, nos casos exigidos, da lei autorizativa e da 
autorização de vinculação do FPE/FPM, para apreciação de sua conformidade às normas 
aplicáveis. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

Alteração: § 4º Os termos de acordo de parcelamento ou reparcelamento, acompanhados 
da declaração de sua publicação e de demonstrativos que discriminem, por 
competência, os valores originários, as atualizações, os juros, as multas e os 
valores consolidados, deverão ser encaminhados à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social - SPPS, na forma por ela definida, para apreciação de sua 
conformidade às normas aplicáveis. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, 
de 16/01/2013) 

  
Original: § 4º O termo de acordo de parcelamento deverá ser acompanhado do 

comprovante de sua publicação e de demonstrativos que discriminem, por 
competência, os valores originários, as atualizações, os juros e o valor total 
consolidado. 

§5º  REVOGADO  pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 

Original: § 5º Os valores necessários ao equacionamento do déficit atuarial, se 
incluídos no mesmo acordo de parcelamento, deverão ser discriminados em 
planilhas distintas. 

§ 6º  REVOGADO  pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013. 

Original: § 6º O vencimento da primeira parcela dar-se-á, no máximo, até o último 
dia útil do mês subseqüente ao da publicação do termo de acordo de 
parcelamento. 

§ 7º  Admite-se o reparcelamento de débitos parcelados anteriormente, mediante lei 
autorizativa específica, observados os seguintes parâmetros: (Redação dada pela Portaria MF nº 
333, de 11/07/2017) 

Alteração: § 7º  Admite-se o reparcelamento de débitos parcelados anteriormente, 
observados os seguintes parâmetros:  (Redação dada pela Portaria MPS nº 
563, de 26/12/2014) 
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Alteração: § 7º Para cada termo de parcelamento poderá ser feito um único 
reparcelamento, vedada a inclusão de débitos não parcelados anteriormente, 
não sendo considerados para os fins da limitação de um único 
reparcelamento os termos originários que:  (Redação dada pela Portaria MPS 
nº 21, de 16/01/2013) 

Original: § 7º Poderá ser feito reparcelamento das contribuições incluídas em acordo 
de parcelamento, por uma única vez, para cada competência. 

I - o reparcelamento consiste em uma nova consolidação do montante do débito 
parcelado, calculada a partir da diferença entre o valor originalmente consolidado do termo de 
parcelamento em vigor e o valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a valor 
presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada até a 
data de consolidação do reparcelamento.  (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)  1 

Alteração: I - o reparcelamento consiste em consolidação do montante do débito 
parcelado, apurando-se novo saldo devedor, calculado a partir dos valores 
atualizados da consolidação do parcelamento anterior e das prestações pagas 
posteriormente;  (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 

Alteração: I - o reparcelamento consiste em consolidação do montante dos débitos 
parcelados, com ou sem alteração das condições originalmente acordadas, 
apurando-se novo saldo devedor, calculado a partir dos valores atualizados 
dos débitos de cada competência de origem e das prestações pagas 
anteriormente;  (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

Alteração: I - tenham sido formalizados anteriormente à vigência desta Portaria;  
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

II - as prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento desvinculado 
do parcelamento originário, devendo ser quitadas integralmente ou incluídas no saldo devedor 
de reparcelamento;  (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 

Alteração: II - as prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento 
desvinculado do parcelamento originário, devendo ser quitadas integralmente 
ou incluídas no saldo devedor de reparcelamento, observadas as regras dos 
incisos anteriores;  (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

Alteração: II - tenham por objeto a alteração de condições estabelecidas em termo 
anterior, sem ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o 
pagamento das prestações. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

III - cada termo de parcelamento poderá ser reparcelado uma única vez, vedada a 
inclusão de débitos não parcelados anteriormente;  Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 
11/07/2017) 

Alteração: III - para cada termo de parcelamento poderá ser feito um único 
reparcelamento, vedada a inclusão de débitos não parcelados anteriormente;  
(Incluído pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

IV - não são considerados para os fins de limitação de um único reparcelamento os 
termos que tenham por objeto a alteração de condições estabelecidas em termo anterior, sem 
ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o pagamento das prestações.  (Redação dada 
pela Portaria MPS nº 333, de 11/07/2017) 

                                                           
1  O art. 6º, II, da Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 (publicada no D.O.U. de 03/09/2018), prevê que a redação 

que dá ao inciso I do § 7º do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 10/12/2008, entrará em vigor noventa dias 
após a data de sua publicação, ou seja, entrará em vigor em 02/12/2018. 
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Alteração: IV - não são considerados para os fins da limitação de um único 
reparcelamento, os termos originários que tenham sido formalizados 
anteriormente à vigência desta Portaria ou que tenham por objeto a alteração 
de condições estabelecidas em termo anterior, sem apliação do prazo 
inicialmente estabelecido para o pagamento das prestações.  (Incluído pela 
Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

§ 8º  REVOGADO  pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 

Alteração: § 8º Desde que previsto em Lei, os débitos do ente com o RPPS, não 
decorrentes de contribuições previdenciárias, poderão ser parcelados 
mediante termo de acordo específico, em conformidade com o § 1º, incisos 
I a IV, e §§ 3º e 4º, deste artigo.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 347, 
de 30/07/2012) 

Alteração: § 8º Os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições 
previdenciárias, poderão ser parcelados mediante lei e termos de acordo 
específicos, em conformidade com o § 1º, incisos I a IV, e §§ 3º e 4º, deste 
artigo.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009) 

Original: § 8º Os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições 
previdenciárias, poderão ser parcelados mediante lei e termos de acordo 
específicos, em conformidade com o § 1º, incisos I a III, e §§ 3º e 4º, deste 
artigo; 

§ 9º  REVOGADO  pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 

Alteração: § 9º  Até 30 de novembro de 2009, os municípios poderão parcelar os débitos 
oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo com vencimento até 
31 de janeiro de 2009 em até duzentas e quarenta prestações mensais e 
consecutivas, e das contribuições descontadas dos segurados, ativos e 
inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até sessenta 
prestações mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005. (Redação dada pela Portaria MPS nº 298, 
de 17/11/2009) 

Alteração: § 9º  Até 31 de agosto de 2009 os municípios poderão parcelar os débitos 
oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo com vencimento até 
31 de janeiro de 2009 em até duzentas e quarenta prestações mensais e 
consecutivas, e das contribuições descontadas dos segurados, ativos e 
inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até sessenta 
prestações mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 
230, de 28/08/2009) 

Alteração: § 9º Até 31 de maio de 2009 os municípios poderão parcelar os débitos 
oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo com vencimento até 
31 de janeiro de 2009 em até duzentas e quarenta prestações mensais e 
consecutivas, e das contribuições descontadas dos segurados, ativos e 
inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até sessenta 
prestações mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005.  (Incluído pela Portaria MPS nº 83, de 
18/03/2009) 

§ 10.  REVOGADO  pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 

Alteração: § 10.  Decorrido o prazo de que trata o § 9º, os débitos de contribuições de 
que trata aquele parágrafo poderão ser parcelados, mediante lei municipal, 
desde que sejam observadas as mesmas condições nele estabelecidas.  
(Redação dada pela Portaria MPS nº 298, de 17/11/2009) 
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Alteração: § 10.  A partir de 1º de setembro de 2009 os débitos de contribuições de que 
trata o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei municipal, desde que sejam 
observadas as mesmas condições estabelecidas naquele parágrafo.  (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009) 

Alteração: § 10. A partir de 1º de junho de 2009 os débitos de contribuições de que trata 
o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei municipal, desde que sejam 
observadas as mesmas condições estabelecidas pelo § 9º.  (Incluído pela 
Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

§ 11 REVOGADO  pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 

Alteração: § 11 Mediante lei autorizativa e desde que observadas as demais condições 
estabelecidas neste artigo, será admitido o parcelamento de débitos do ente 
federativo com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, 
relativos a períodos até dezembro de 2008, em até 240 (duzentos e quarenta) 
prestações mensais. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

Alteração: § 11. Os débitos de que trata o parágrafo 8º, relativos a períodos anteriores 
a janeiro de 2009, poderão ser parcelados em até 240 (duzentas e quarenta) 
prestações mensais, observadas as demais condições estabelecidas naquele 
parágrafo.  (Incluído pela Portaria MPS nº 347, de 30/07/2012). 

Art. 5º-A  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante lei 
autorizativa especifica, firmar termo de acordo de parcelamento, em até 200 (duzentas) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo, de 
contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de 
outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até 
março de 2017.  (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 

Alteração: Art. 5º-A  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante 
lei autorizativa específica, firmar termo de acordo de parcelamento das 
contribuições relativas às competências até fevereiro de 2013:  (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
I - devidas pelo ente federativo, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações 
mensais, iguais e sucessivas;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 
II - descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, em até 60 
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas.  (Incluído pela Portaria 
MPS nº 21, de 16/01/2013) 

Alteração: Art. 5º-A  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante 
lei autorizativa, firmar termo de acordo de parcelamento das contribuições 
relativas às competências até outubro de 2012:  (Incluído pela Portaria MPS 
nº 21, de 16/01/2013) 
I - devidas pelo ente federativo, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações 
mensais, iguais e sucessivas;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 
II - descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, em até 60 
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas.  (Incluído pela Portaria 
MPS nº 21, de 16/01/2013) 

§ 1º  Poderão ser incluídos quaisquer débitos, inclusive os que tenham sido objeto de 
parcelamentos ou reparcelamentos anteriores.  (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 
11/07/2017) 

Alteração: § 1º  Poderão ser incluídas contribuições que tenham sido objeto de 
parcelamento ou reparcelamento anterior.  (Incluído pela Portaria MPS nº 
21, de 16/01/2013) 
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§ 2º  Aplica-se o disposto nos incisos II, III e IV e nos §§ 4º e 7º do art. 5º aos termos 
de acordo de parcelamento firmados na forma deste artigo, exigindo-se nova lei autorizativa 
específica, no caso de reparcelamento. (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

Alteração: § 2º  Aplica-se o disposto nos incisos II, III e IV e no § 4º do art. 5º aos 
termos de acordo de parcelamento firmados na forma deste artigo. (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

Alteração: § 2º  Aplica-se aos termos de acordo de parcelamento firmados na forma 
deste artigo o disposto nos incisos II, III e IV do art. 5º. (Redação dada pela 
Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

  
Alteração: § 2º  Aplicam-se ao parcelamento firmado na forma deste artigo os critérios 

de atualização estabelecidos no inciso II do art. 5º.  (Incluído pela Portaria 
MPS nº 21, de 16/01/2013) 

§ 3º  A lei do ente federativo poderá autorizar a redução dos juros, respeitado como 
limite mínimo a meta atuarial, e das multas relativos aos débitos a serem parcelados.  (Redação 
dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 

Alteração: § 3º  A lei do ente federativo poderá autorizar a redução das multas relativas 
aos débitos parcelados.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

§ 4º  REVOGADO pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 

Alteração: § 4º  As prestações do parcelamento de que trata este artigo serão exigíveis 
mensalmente, a partir do último dia útil do mês subsequente ao da assinatura 
do termo de acordo de parcelamento.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 

§ 5º  A lei do ente federativo e o termo de acordo de parcelamento deverão prever a 
vinculação do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM, mediante autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela 
liberação do FPE/FPM, concedida no ato de formalização do termo, como garantia de 
pagamento:  (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

Alteração: § 5º  A lei do ente federativo e o termo de acordo de parcelamento deverão 
prever a vinculação de percentual do Fundo de Participação dos Estados - 
FPE ou Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento das 
prestações acordadas.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

I - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu 
vencimento; e  (Incluído pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

II - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de 
parcelamento e não pagas no seu vencimento.  (Incluído pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

§ 6º  REVOGADO pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 

Alteração: § 6º  Os débitos do ente federativo com o RPPS, não decorrentes de 
contribuições previdenciárias e relativos a períodos até fevereiro de 2013, 
poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, observadas as demais condições definidas neste artigo.  (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

Alteração: § 6º  Os débitos do ente federativo com o RPPS, não decorrentes de 
contribuições previdenciárias e relativos a períodos até outubro de 2012, 
poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e 
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sucessivas, observadas as demais condições definidas neste artigo.  (Incluído 
pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

§ 7º A unidade gestora do RPPS poderá rescindir o parcelamento de que trata este 
artigo nas seguintes hipóteses:  (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

Alteração: § 7º O parcelamento de que trata este artigo será considerado rescindido nas 
seguintes hipóteses:  (Incluído pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

I - falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou alternadas;  (Incluído pela 
Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

II - ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, de períodos 
posteriores às competências referidas no caput deste artigo, por 3 (três) meses consecutivos 
ou alternados;  (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 

Alteração: II - ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das 
competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou 
alternados.  (Incluído pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 

III - revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPE 
ou FPM.  (Incluído pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 

Art. 6º  As bases de cálculo, os valores arrecadados e outras informações necessárias à 
verificação do cumprimento do caráter contributivo e da utilização dos recursos 
previdenciários serão enviados pelo ente federativo à SPPS, por meio do Demonstrativo de 
Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, na forma por ela definida. (Redação dada pela 
Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

Original: Art. 6º  As bases de cálculo, os valores arrecadados, alíquotas e outras 
informações necessárias à verificação do cumprimento do caráter contributivo 
serão prestadas pelo ente federativo à Secretaria de Políticas de Previdência 
Social - SPS, do Ministério da Previdência Social - MPS, por meio do 
Demonstrativo Previdenciário do RPPS e do Comprovante do Repasse ao 
RPPS das contribuições a cargo do ente federativo e dos segurados, conforme 
modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de 
computadores internet (www.previdencia.gov.br).  

Art. 7º  É vedada a dação de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para o 
pagamento de débitos com o RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial, devendo, 
neste caso, serem observados os seguintes parâmetros, além daqueles estabelecidos nas 
Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS: (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

Original: Art. 7º É vedada a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de 
qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos, para a amortização de 
débitos com o RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial. 

I - os bens, direitos e demais ativos objeto da dação em pagamento deverão ser 
vinculados por lei ao RPPS;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 

II - a dação em pagamento deverá ser precedida de criteriosa avaliação do valor de 
mercado dos bens, direitos e demais ativos, bem como da sua liquidez em prazo compatível 
com as obrigações do plano de benefícios.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
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Seção III 
Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

Art. 8º Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em 
conformidade com a avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em cada exercício 
financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios. 

Art. 9º A avaliação atuarial do RPPS deverá observar os parâmetros estabelecidos nas 
Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS definidas pelo MPS. 

 
 

Seção IV 
Da Gestão do Regime Próprio 

Art. 10.  É vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores titulares de 
cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente 
federativo. 

§ 1º Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão integrante da estrutura da 
Administração Pública de cada ente federativo, que tenha por finalidade a administração, o 
gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e 
fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios. 

§ 2º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o 
pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos 
a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, de todos os poderes, órgãos e 
entidades do ente federativo. 

§ 3º A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de decisão, no qual 
será garantida a representação dos segurados. 

Art. 11. É facultada aos entes federativos a constituição de fundos integrados de bens, 
direitos e ativos com finalidade previdenciária. 

Art. 12.  Aos segurados deverá ser assegurado pleno acesso às informações relativas à 
gestão do RPPS. 

 
Seção V 

Da Utilização dos Recursos Previdenciários 

Art. 13. São considerados recursos previdenciários as contribuições e quaisquer 
valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência de 
que trata o art. 11, inclusive a totalidade dos créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo 
regime de origem, relativos à compensação financeira disciplinada na Lei nº 9.796, de 5 de 
maio de 1999. 

§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas para o pagamento dos 
benefícios previdenciários e para a Taxa de Administração do RPPS, cujos critérios 
encontram-se estabelecidos no art. 15.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
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Original: Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas 
para o pagamento de benefícios previdenciários e para a Taxa de 
Administração do respectivo regime conforme critérios estabelecidos no art. 
15. 

§ 2º É vedada a utilização dos recursos previdenciários para finalidades diversas 
daquelas referidas no § 1o deste artigo, dentre elas consideradas:  (Incluído pela Portaria MPS nº 
21, de 14/01/2014) 

I - o pagamento de benefícios que não estejam incluídos, pela legislação do ente 
federativo, no plano de benefícios sob a responsabilidade do RPPS;  (Incluído pela Portaria MPS 
nº 21, de 14/01/2014) 

II - o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão em valor superior ao que 
seria devido de acordo com o previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal ou no art. 7º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

III - a transferência de recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano 
Previdenciário, no caso de RPPS com segregação da massa dos segurados;  (Incluído pela 
Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

IV - a utilização dos recursos destinados à taxa de administração em desacordo com os 
critérios estabelecidos no art. 15;  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

V - a restituição de contribuições de responsabilidade do ente federativo repassadas ao 
RPPS, quando não comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 25 da 
Portaria MPS nº 403/2008.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

§ 3º A utilização indevida dos recursos previdenciários exigirá o ressarcimento ao 
RPPS dos valores correspondentes, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de 
juros, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
14/01/2014) 

Art. 14. É vedada a utilização de recursos previdenciários para custear ações de 
assistência social, de saúde, de assistência financeira de qualquer espécie e para concessão de 
verbas indenizatórias, ainda que decorrentes de acidente em serviço. 

§ 1º Desde 1º de julho de 1999, os RPPS já existentes que tivessem, dentre as suas 
atribuições, a prestação de serviços de assistência médica, em caso de não extinção destes 
serviços, devem contabilizar as contribuições para previdência social e para assistência 
médica em separado, sendo vedada a transferência de recursos entre estas contas. 

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos contratos de assistência financeira entre o 
RPPS e os segurados firmados até o dia 27 de novembro de 1998, sendo vedada sua 
renovação. 

Art. 15.  Para cobertura das despesas 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, 
observando-se que: 
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I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital 
necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a 
conservação de seu patrimônio; 

II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não 
poderão ser custeadas com os recursos da Taxa de Administração, devendo ser suportadas 
com os próprios rendimentos das aplicações; 

III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do 
exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a Taxa de 
Administração; 

IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o percentual da Taxa de 
Administração deverá ser definido expressamente em texto legal; 

V - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à Taxa de 
Administração restringe-se aos destinados ao uso próprio da unidade gestora do RPPS; 

VI - é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para investimento ou uso 
por outro órgão público ou particular em atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não 
previstos no inciso I. 

§ 1º Na hipótese de a unidade gestora do RPPS possuir competências diversas 
daquelas relacionadas à administração do regime previdenciário, deverá haver o rateio 
proporcional das despesas relativas a cada atividade para posterior apropriação nas rubricas 
contábeis correspondentes, observando-se, ainda, que, se a estrutura ou patrimônio utilizado 
for de titularidade exclusiva do RPPS, deverá ser estabelecida uma remuneração ao regime 
em virtude dessa utilização. 

§ 2º Eventuais despesas com contratação de assessoria ou consultoria deverão ser 
suportadas com os recursos da Taxa de Administração. 

§ 3º Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do 
RPPS destinados a investimentos utilizando-se os recursos destinados à Taxa de 
Administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante 
processo de análise de viabilidade econômico-financeira. 

§ 4º REVOGADO pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014 

Original: § 4º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a Taxa de 
Administração do RPPS significará utilização indevida dos recursos 
previdenciários e exigirá o ressarcimento dos valores correspondentes. 

 
 

Seção VI 
Da Escrituração Contábil 

Art. 16. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de 
contabilidade: 

I - a escrituração contábil do RPPS deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo; 
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II - a escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou 
indiretamente a responsabilidade do RPPS e modifiquem ou possam vir a modificar seu 
patrimônio; 

III - a escrituração obedecerá aos princípios e legislação aplicada à contabilidade 
pública, especialmente à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e ao disposto em normas 
específicas; 

IV - o exercício contábil terá a duração de um ano civil; 

V - deverão ser adotados registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, 
de avaliações e reavaliações dos bens, direitos e ativos, inclusive dos investimentos e da 
evolução das reservas; 

VI - os demonstrativos contábeis devem ser complementados por notas explicativas e 
outros quadros demonstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da situação 
patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS; 

VII - os bens, direitos e ativos de qualquer natureza devem ser avaliados em 
conformidade com a Lei nº 4.320, de 1964 e reavaliados periodicamente na forma 
estabelecida em norma específica do MPS; 

VIII - os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras do RPPS devem ser 
registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos e marcados a 
mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração em 
consonância com as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários e parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro de forma a refletir o 
seu valor real.   (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 

Alteração: VIII - os valores das aplicações de recursos do RPPS em cotas de fundos de 
investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da 
carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo 
mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração 
consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de 
forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do 
Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.   (Redação dada pela Portaria 
MPS nº 65, de 26/02/2014) 

  
Original: VIII - os títulos públicos federais, adquiridos diretamente pelos RPPS, 

deverão ser marcados a mercado, mensalmente, no mínimo, mediante a 
utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro de forma a 
refletir seu real valor. 

§ 1º Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a diferenciação entre o 
patrimônio do RPPS e o patrimônio do ente federativo, possibilitando a elaboração de 
demonstrativos contábeis específicos, mesmo que a unidade gestora não possua personalidade 
jurídica própria.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 65, de26/02/2014) 

Original: Parágrafo único. Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a 
diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o patrimônio do ente federativo, 
possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, mesmo 
que a unidade gestora não possua personalidade jurídica própria. 

§ 2º Os títulos de emissão do Tesouro Nacional poderão ser contabilizados pelos 
respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, desde que atendam 
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cumulativamente aos seguintes parâmetros, cuja comprovação deverá ser efetuada na forma 
definida pela Secretaria de Previdência, conforme divulgado no endereço eletrônico da 
Previdência Social na rede mundial de computadores - Internet:   (Redação dada pela Portaria MF 
nº 577, de 27/12/2017) 

Alteração: § 2º Os valores aplicados em cotas de fundos de investimento, constituídos 
sob a forma de condomínio aberto, poderão ser contabilizados pelos 
respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, desde 
que comprovada a aderência às obrigações do passivo do RPPS e que os 
respectivos regulamentos atendam cumulativamente aos seguintes 
parâmetros:   (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de26/02/2014) 

I - seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações 
presentes e futuras do RPPS;   (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 

Alteração: I - as carteiras estejam representadas exclusivamente por títulos de emissão 
do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC;  (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de26/02/2014) 

II - sejam classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles 
adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da 
data da aquisição;  (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 

Alteração: II - existência de previsão de que as carteiras dos fundos de investimento 
sejam representadas exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro 
Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - 
SELIC;  (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de 26/02/2014) 

III - seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em 
carteira até o vencimento; e  (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 

Alteração: III - estabelecimento de prazos de desinvestimento ou para conversão de 
cotas compatíveis com o vencimento das séries dos títulos integrantes de suas 
carteiras; e  (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de 26/02/2014) 

IV - sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, 
inclusive no que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos 
títulos adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de 
alteração da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional.  (Redação dada 
pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 

Alteração: IV - inexistência, na política de investimento do fundo de investimento, de 
previsão de buscar o retorno de qualquer índice ou subíndice praticado pelo 
mercado  (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de 26/02/2014) 

§ 3º As operações de alienação de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizadas 
simultaneamente à aquisição de novos títulos da mesma natureza, com prazo de vencimento 
superior e em montante igual ou superior ao dos títulos alienados, não descaracterizam a 
intenção do RPPS de mantê-los em carteira até o vencimento.  (Incluído pela Portaria MF nº 577, 
de 27/12/2017) 

Art. 17.  REVOGADO pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 

Original: Art. 17.  O ente federativo deverá apresentar à SPS, conforme modelo, 
periodicidade e instruções de preenchimento disponíveis no endereço 
eletrônico do MPS na internet (www.previdencia.gov.br), os demonstrativos 
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contábeis relativos ao seu RPPS. 
§ 1º No ato do preenchimento e envio das demonstrações contábeis será 
gerado recibo no qual se atestará a veracidade das informações contidas.  
§ 2º O recibo de que trata o § 1º deverá ser impresso, conferido e assinado 
para ratificação das demonstrações pelo responsável técnico pela 
contabilidade e pelos representantes legais do ente federativo e da unidade 
gestora do RPPS, e encaminhado à SPS na forma por ela estabelecida. 

Art. 18.  O ente federativo manterá registro individualizado dos segurados do RPPS, 
que conterá as seguintes informações: 

I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 

II - matrícula e outros dados funcionais; 

III - remuneração de contribuição, mês a mês; 

IV - valores mensais da contribuição do segurado; 

V - valores mensais da contribuição do ente federativo. 

Parágrafo único. Ao segurado e, na sua falta, aos dependentes devidamente 
identificados serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado. 

 
Seção VII 

Do Depósito e da Aplicação dos Recursos 

Art. 19. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão depositadas e 
mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do ente federativo. 

Art. 20.  As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão aplicadas no 
mercado financeiro e de capitais brasileiro em conformidade com regras estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

Art. 21.  Com exceção dos títulos do Governo Federal, é vedada a aplicação dos 
recursos do RPPS em títulos públicos e na concessão de empréstimos de qualquer natureza, 
inclusive aos entes federativos, a entidades da Administração Pública Indireta e aos 
respectivos segurados ou dependentes. 

Art. 22. O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo das 
Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR e o Demonstrativo da Política de 
Investimentos - DPIN, conforme modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na 
internet (www.previdencia.gov.br), que deverão conter campos específicos para apresentação 
de informações acerca da comprovação da qualificação ou certidão do responsável pelos 
investimentos dos recursos do RPPS.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 519, de 24/08/2011) 

Original: Art. 22. O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo dos 
Investimentos e das Disponibilidades Financeiras do RPPS e o Demonstrativo 
da Política de Investimentos, conforme modelos disponibilizados no endereço 
eletrônico do MPS na internet (www.previdencia.gov.br), que deverão conter 
campos específicos para apresentação de informações acerca da comprovação 
da qualificação ou certidão do responsável pelos investimentos dos recursos 
do RPPS. 
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Seção VIII 

Da Concessão de Benefícios 

Art. 23.  Salvo disposição em contrário da Constituição Federal, o RPPS não poderá 
conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS, ficando restrito aos seguintes: 

I - quanto ao segurado: 

a) aposentadoria por invalidez; 

b) aposentadoria por idade; 

c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade; 

d) aposentadoria compulsória; 

e) auxílio-doença; 

f) salário-família; 

g) salário-maternidade; 

II - quanto ao dependente: 

a) pensão por morte; 

b) auxílio-reclusão. 

§ 1º Na concessão de benefícios, será observado o mesmo rol de dependentes previsto 
pelo RGPS. 

§ 2º É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de 
percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de 
função de confiança ou de cargo em comissão e do abono de permanência de que tratam o § 
19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003. 

§ 3º Compreende-se na vedação do § 2º a previsão de incorporação das parcelas 
temporárias diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de concessão 
de benefícios, ainda que mediante regras específicas.  

§ 4º Não se incluem na vedação prevista no § 2º, as parcelas que tiverem integrado a 
remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados 
conforme art. 1º da Lei nº 10.887, de 2004, respeitando-se, em qualquer hipótese, como limite 
máximo para valor inicial do benefício, a remuneração do servidor no respectivo cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria. 

§ 5º Considera-se remuneração do cargo efetivo, o valor constituído pelos 
vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes desse cargo estabelecidas em lei de cada 
ente federativo, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 
permanentes. 
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Art. 24. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, 
consórcio ou outra forma de associação entre Estados, entre Estados e Municípios e entre 
Municípios, desde 27 de novembro de 1998. 

§ 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação, existentes em 27 de 
novembro de 1998, devem garantir integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos, 
daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados até aquela data, 
bem como os deles decorrentes.  

§ 2º O RPPS deve assumir integralmente os benefícios cujos requisitos necessários a 
sua concessão tenham sido implementados após 27 de novembro de 1998. 

Art. 25.  Na concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios dos RPPS serão 
observados os requisitos e critérios definidos no Anexo desta Portaria. 

Art. 26.  No caso de vinculação de servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS, os 
entes federativos assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
em manutenção pelo RPPS, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua 
concessão foram preenchidos anteriormente à data da vinculação. 

 
Seção IX 

Do Certificado de Regularidade Previdenciária 

Art. 27.  O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto 
nº 3.788, de 11 de abril de 2001, atestará o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 1998, na Lei nº 
10.887, de 2004, e dos parâmetros estabelecidos nesta Portaria, nos prazos e condições 
definidos em norma específica do MPS. 

Art. 28.  O descumprimento do disposto na Lei nº 9.717, de 1998, e nesta Portaria 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará: 

I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como 
receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da 
administração direta e indireta da União; 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 

IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo RGPS em razão da Lei nº 
9.796, de 5 de maio de 1999. 

 
Seção X 

Da Auditoria 

Art. 29. O MPS exercerá a orientação, supervisão e acompanhamento dos RPPS e dos 
fundos previdenciários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio 
dos procedimentos de auditoria direta e auditoria indireta. 

Num. 171263360 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170443600000168121943
Número do documento: 20021009170443600000168121943



§ 1º A auditoria direta será exercida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
em exercício no MPS em conformidade com a Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, 
devidamente credenciado pelo titular do Departamento dos Regimes de Previdência no 
Serviço Público - DRPSP, da SPS, admitida a delegação do credenciamento para os titulares 
das unidades administrativas subordinadas. 

§ 2º Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente credenciado, deverá 
ser dado livre acesso à unidade gestora do RPPS e do fundo previdenciário e às entidades e 
órgãos do ente federativo que possuam servidores vinculados ao RPPS, podendo examinar 
livros, bases de dados, documentos e registros contábeis e praticar os atos necessários à 
consecução da auditoria, inclusive a apreensão e guarda de livros e documentos. 

§ 3º  O procedimento de auditoria direta poderá abranger a verificação da totalidade 
dos critérios relacionados à regularidade do RPPS ou apenas dos critérios necessários para o 
atendimento à denúncia ou outra ação específica. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 

Original: § 3º O procedimento de auditoria direta, realizado com a presença do 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil no ente federativo, poderá 
abranger a verificação da totalidade dos critérios relacionados à 
regularidade do RPPS ou apenas dos critérios necessários para o atendimento 
à denúncia ou outra diligência específica. 

§ 4º  O ente federativo será cientificado do encerramento e dos resultados da auditoria 
direta por meio de relatório emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
credenciado para a auditoria, acompanhado, no caso de terem sido constatadas 
irregularidades, da Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, 
de 16/01/2013) 

Original: §4º O ente federativo será cientificado do encerramento e dos resultados da 
auditoria direta por meio da Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF, 
documento emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
credenciado para a auditoria.. 

§ 5º As irregularidades relativas aos critérios exigidos para a emissão do Certificado 
de Regularidade Previdenciária - CRP, inseridas em Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF, 
serão analisadas e julgadas em Processo Administrativo Previdenciário - PAP, observadas as 
regras estabelecidas em norma específica do MPS. 

§ 6º A auditoria indireta é realizada internamente no Departamento dos Regimes de 
Previdência no Serviço Público - DRPSP, da SPS, mediante análise da legislação, 
documentos e informações fornecidos pelo ente federativo. 

 
Seção XI 

Disposições Finais 

Art. 30.  À Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS compete: 

I - acompanhar a implementação do disposto nas Leis nº 9.717, de 1998, nº 10.887, de 
2004 e nesta Portaria; 

II - orientar, supervisionar e acompanhar os RPPS; 
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III - disponibilizar, em meio eletrônico, o Certificado de Regularidade Previdenciária - 
CRP; 

IV - implementar, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social - DATAPREV, sistema eletrônico de dados sobre os RPPS. 

V - divulgar indicador de situação previdenciária dos RPPS, cuja composição, 
metodologia de aferição e periodicidade serão divulgados no endereço eletrônico da 
previdência social na rede mundial de computadores - Internet.  (Incluído pela Portaria MF nº 01, 
de 03/01/2017) 

Parágrafo único. O indicador de situação previdenciária dos RPPS, de que trata o 
inciso V do caput, será calculado com base nas informações e dados constantes de registros 
do CADPREV, dos documentos previstos no inciso XVI do art. 5° da Portaria MPS n° 204, 
10 de julho de 2008, fornecidos com fundamento no parágrafo único do art. 9° da Lei n° 
9.717, de 1998, e dos relatórios, informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais 
exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  (Redação dada pela Portaria MF 
nº 333, de 11/07/2017) 

Alteração: Parágrafo único. O indicador de situação previdenciária dos RPPS, de que 
trata o inciso V do caput, será calculado com base nas informações e dados 
constantes dos documentos previstos no inciso XVI do art. 5º da Portaria 
MPS nº 204, 10 de julho de 2008, fornecidos com fundamento no parágrafo 
único do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, e dos relatórios exigidos pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  (Incluído pela Portaria MF nº 
01, de 03/01/2017) 

Art. 31.  A Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

“Art. 5º ..................................................................................................... 

V - existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a 
representação dos segurados do RPPS; (NR) 

.............................................................”. 

Art. 32. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 33. Revoga-se a Portaria MPAS nº 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, publicada 
no Diário Oficial da União de 08 de fevereiro de 1999 e a Portaria MPS nº 1.468, de 30 de 
agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2005. 

JOSÉ BARROSO PIMENTEL 
 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2008. 

 

Alterado pela Portaria MPS nº    83, de 18/03/2009 

Alterado pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009 

Alterado pela Portaria MPS nº 298, de 17/11/2009 

Alterado pela Portaria MPS nº 347, de 30/07/2012 

Alterado pela Portaria MPS nº   21, de 16/01/2013 
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ANEXO 
NORMAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS 

APLICÁVEIS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCI AL 
 

Seção I 
Das Regras Gerais de Concessão 

1. Os segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS serão aposentados: 

1.1. Por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei, hipóteses em que os proventos serão integrais.  

1.2. Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição; 

1.3. Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições: 

1.3.1. Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

1.3.2. Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.  

2. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no subitem 1.3.1, para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio.  

2.1. São consideradas funções de magistério as exercidas por segurado ocupante de 
cargo de professor no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de 
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.  (Incluído pela 
Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

3. Aos dependentes dos servidores abrangidos por RPPS, falecidos a partir de 20 de fevereiro 
de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual à totalidade dos 
proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito ou à totalidade da 
remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, se o falecimento ocorrer 
quando o servidor ainda estiver em atividade, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do RGPS, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite 
em ambos os casos. 

3.1. O valor das pensões, calculado de acordo com este item, por ocasião de sua 
concessão não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que 
se deu aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 
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Seção II 
Das Regras de Transição 

4. Ao segurado do RPPS, inclusive magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal 
de Contas, que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
até 16 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária, 
com proventos calculados conforme item 7, quando, cumulativamente: 

4.1. Tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, 
se mulher; 

4.2. Tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 

4.3. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

4.3.1. Trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

4.3.2. Um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 
tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante do 
subitem 4.3.1. 

4.4. O segurado de que trata este item que cumprir as exigências para aposentadoria 
previstas nos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada 
ano antecipado em relação aos limites de idade previstos no subitem 1.3.1, respeitado o 
previsto no item 2, na seguinte proporção: 

4.4.1. Três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que tiver 
completado as exigências para aposentadoria na forma dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 até 31 de 
dezembro de 2005; 

4.4.2. Cinco por cento, para aquele que tiver completado as exigências para 
aposentadoria na forma dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 a partir de 1º de janeiro de 2006. 

4.5. Na aplicação do disposto neste item, o magistrado ou o membro do Ministério 
Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até 16 de 
dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no 
subitem 4.4. 

4.6. O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, que, até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado, 
regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do 
disposto neste item, terá o tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998, contado 
com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde 
que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, 
observado o disposto no subitem 4.4. 

5. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas regras estabelecidas nos itens 1 ou 4, o 
segurado do RPPS que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, 
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração 
do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando, observadas as reduções 
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de idade e tempo de contribuição contidas no item 2, vier a preencher, cumulativamente, as 
seguintes condições: 

5.1. Sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 

5.2. Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher; 

5.3. Vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 

5.4. Dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria. 

6. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas regras estabelecidas nos itens 1, 4 ou 
5, o segurado do RPPS que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração 
do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, desde que preencha, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

6.1. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher; 

6.2. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira 
e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 

6.3. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do item 1.3.1, de 
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no item 6.1. 

 
Seção III 

Das Regras de Cálculo e Reajustamento dos Benefícios 

7. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria de que tratam os itens 1 e 4, por ocasião da 
sua concessão, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, 
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que 
esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 
competência. 

7.1. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os 
seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a 
atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. 

7.2. A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo 
nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para RPPS.  

7.3. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este item 
serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos 
regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento 
público.  
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7.4. Para o cálculo dos proventos conforme este item, as remunerações consideradas 
no cálculo da aposentadoria, que serão atualizadas na forma do subitem 7.1, não poderão ser:  
(Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017) 

Original: 7.4. Para o cálculo dos proventos conforme este item as remunerações 
consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do subitem 
7.1, não poderão ser: 

7.4.1. Inferiores ao valor do salário-mínimo vigente na competência da 
remuneração;  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017) 

Original: 7.4.1. Inferiores ao valor do salário-mínimo; 

7.4.2. Superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição vigente na 
competência da remuneração, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS.  
(Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017) 

Original: 7.4.2. Superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos 
meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. 

7.5. Os proventos, calculados de acordo com o este item, por ocasião de sua 
concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo, nem exceder a remuneração 
do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.  

7.6. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, 
o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme 
item 1.3.1. 

7.6.1 A fração de que trata o subitem 7.6 será aplicada sobre o valor inicial do 
provento calculado pela média das contribuições conforme item 7, observando-se previamente 
a aplicação do limite de remuneração do cargo efetivo de que trata o subitem 7.5. 

7.6.2 Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste item serão 
considerados em número de dias. 

8. A partir de outubro de 2011, é assegurado o reajustamento dos benefícios de aposentadoria 
e pensão concedidos de acordo com os itens 1, 2, 3 e 4, para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme a variação do índice oficial de atualização adotado em lei 
de cada ente federativo, aplicando-se, aos períodos anteriores, o disposto nos subitens 8.1 e 
8.2.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

Original: 8. A partir de janeiro de 2008, é assegurado o reajustamento dos benefícios de 
aposentadoria e pensão, concedidos de acordo com os itens 1, 3 e 4, para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e 
índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, aplicado de 
forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento. 

8.1. No período de janeiro de 2008 a setembro de 2011, é garantido aos segurados dos 
RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o reajustamento dos 
benefícios de que trata este item, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas 
mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS.  (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

Original: 8.1. No período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplica-se, aos 
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benefícios de que trata este item, o reajustamento de acordo com a variação 
do índice oficial de abrangência nacional adotado pelo ente federativo nas 
mesmas datas em que se deram os reajustes do RGPS. 
 
8.1.1. Na ausência de adoção expressa, pelo ente, no período de junho de 
2004 a dezembro de 2007, do índice oficial de reajustamento para preservar, 
em caráter permanente, o valor real, aplicam-se os mesmos índices aplicados 
aos benefícios do RGPS. 

8.2. No período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplica-se, aos benefícios de 
que trata este item, o reajustamento de acordo com a variação do índice oficial de atualização, 
adotado em lei de ente federativo, nas mesmas datas em que se deram os reajustes do RGPS.  
(Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

Original: 8.2 O reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão em valor 
superior ao que seria devido de acordo com o previsto neste item significará 
utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento dos 
valores correspondentes. 

8.2.1. Na ausência de adoção expressa, pelo ente, no período de junho de 2004 
a dezembro de 2007, do índice oficial de reajustamento para preservar, em caráter 
permanente, o valor real, aplicam-se os mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.  
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

8.3. O reajustamento de que trata este item será aplicado de forma proporcional entre a 
data da concessão e a do primeiro reajustamento.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

9. Não se aplica o disposto no item 8 às pensões derivadas dos proventos de inativos falecidos 
que tenham se aposentado em conformidade com o item 6, que serão revistas de acordo com o 
disposto no item 11. 

10. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, 
bem como pensão aos seus dependentes, que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido 
todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então 
vigente. 

10.1. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos de acordo 
com este item, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 
31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de 
acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela 
estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

11. Os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as 
pensões dos seus dependentes pagos pelos RPPS, em fruição em 31 de dezembro de 2003, 
bem como os abrangidos pelo item 10, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão, na forma da lei. 

11.1. Aplica-se o disposto neste item aos proventos das aposentadorias concedidas 
conforme item 5 e 6, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos 
proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o item 6. 
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11-A. O segurado de RPPS, que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 
2003, e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com 
fundamento no item 1.1, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na 
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não lhes sendo 
aplicáveis as disposições constantes dos itens 7 e 8.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
14/01/2014) 

11-A.1. As pensões derivadas dos proventos dos segurados de que trata este item, 
quando falecidos depois de 31 de dezembro de 2003, serão calculadas conforme item 3.  
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

11-A.2. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base 
neste item o disposto no item 11, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas 
dos proventos desses segurados, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido antes de 31 de 
dezembro de 2003 e o falecimento depois dessa data.  (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
14/01/2014) 

 
Seção IV 

Do Abono de Permanência 

12. O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria prevista no subitem 
1.3.1 ou no item 4 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória prevista no subitem 1.2. 

12.1. O abono previsto neste item será concedido, nas mesmas condições, ao servidor 
que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da 
aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da 
legislação então vigente, como previsto no item 10, desde que conte com, no mínimo, vinte e 
cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. 

12.2. O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição 
efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. 

12.3. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente 
federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, 
mediante requerimento do segurado.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 

Original: 12.3. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do 
respectivo ente federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos 
para obtenção do benefício mediante opção expressa pela permanência em 
atividade. 

 
 

Seção V 
Demais Benefícios do RPPS 

13. O salário-família será pago, em quotas mensais, em razão dos dependentes do segurado de 
baixa renda nos termos da lei de cada ente. 

13.1. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, segurados 
e seus dependentes, esse benefício será concedido apenas àqueles que recebam remuneração, 
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subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no RGPS.  
(Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: 13.1.  Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, 
segurados e seus dependentes, esse benefício será concedido apenas àqueles 
que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior a 
R$ 710,08 (setecentos e dez reais e oito centavos). 

14. Fará jus ao auxílio-reclusão o dependente do servidor de baixa renda, recolhido à prisão, 
nos termos da lei de cada ente. 

14.1.  Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do 
segurado, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que recebam remuneração, 
subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no RGPS.  
(Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: 14.1.  Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes 
do segurado, esses benefícios serão concedidos apenas em relação aos 
segurados que recebam remuneração ou subsídio mensal igual ou inferior a R$ 
710,08 (setecentos e dez reais e oito centavos). 

14.2. O benefício do auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso 
que não estiver recebendo remuneração decorrente do seu cargo e será pago enquanto for 
titular desse cargo. 

14.3 O benefício concedido até 15 de dezembro de 1998 será mantido na mesma 
forma em que foi concedido, independentemente do valor da remuneração do servidor. 

15. O valor limite mencionado nos itens 13.1 e 14.1 será corrigido pelos mesmos índices 
aplicados aos benefícios do RGPS. 

16. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por cento e vinte dias consecutivos. 

16.1. À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, 
é devido salário-maternidade nos prazos definidos em lei do ente federativo. 

16.2. O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à última remuneração 
da segurada. 

 
Seção VI 

Disposições Gerais sobre Benefícios 

17. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão de aposentadoria, o tempo de 
efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo 
efetivo do qual o servidor seja titular na data imediatamente anterior à da concessão do 
benefício. 

18. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de RPPS. 

19. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição 
fictício.  
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20. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente em 16 de dezembro de 1998 para 
efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo 
de contribuição. 

21. Além do disposto nos itens 1 a 20, o RPPS observará, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para o RGPS.  

22. O limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 5º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), submete-se à atualização pelos mesmos índices aplicados aos benefícios 
do RGPS.  (Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: 22.  O limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS de que trata o art. 
201 da Constituição Federal, a partir de 1o de março de 2008, é de R$ 
3.038,99 (três mil e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) que será 
reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, 
atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios daquele Regime. 

23. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de 
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS, o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 

23.1. O regime de previdência complementar será instituído por lei de iniciativa do 
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 da Constituição Federal e seus 
parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de 
benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 

23.2. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do RGPS poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço 
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de 
previdência complementar. 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2008. 
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO 
TC 015.529/2010-0  
[Apenso: TC 007.543/2010-7] 
Natureza: Auditoria 
Interessado: Tribunal de Contas da União 
Unidades: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 
Ministérios da Defesa, da Fazenda, da Previdência Social, e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão  
 
SUMÁRIO: AUDITORIA NO SISTEMA BRASILEIRO DE 
PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DOS DÉFICITS, 
FONTES DE FINANCIAMENTO E EQUILÍBRIO ATUARIAL 
DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA GERAL (RGPS), DOS 
SERVIDORES CIVIS (RPPS) E DOS MILITARES. 
DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

 
RELATÓRIO 

 
 Trata-se de auditoria nos sistemas públicos de previdência, com o objetivo de investigar 
questões relativas ao financiamento, apuração de resultado e equilíbrio de suas contas, bem como se o 
registro contábil desses fatos produzem informações íntegras, tempestivas e pertinentes. 
 2. Apresento, a seguir, com pequenas supressões, o abrangente e bem elaborado estudo 
realizado pelos auditores federais da 5ª Secex Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, Pietro de 
Oliveira Costa e Marcos Lima de Matos. 

 “1.1. Visão geral do objeto (trecho extraído do TC-007.543/2020-7, fl. 13) 
 O levantamento anteriormente realizado forneceu uma visão geral dos sistemas brasileiros de 
previdência pública, do qual alguns trechos são, por oportuno, reproduzidos a seguir (fl. 13): 
 ‘Os sistemas previdenciários podem ser classificados como de repartição simples, de 
capitalização ou misto. No regime de repartição simples as contribuições dos participantes ativos 
financiam os gastos com os aposentados e pensionistas, sendo, portanto, baseado no princípio da 
solidariedade. O regime de capitalização se baseia na constituição individual de poupança, de acordo 
com o qual cada segurado contribui ao longo dos anos de atividade com uma quantia que possibilita o 
pagamento de seu benefício quando de sua aposentadoria. Nesse tipo de regime, o valor do benefício 
será proporcional ao montante de contribuição, acrescido dos rendimentos do capital investido. No 
sistema misto, há uma combinação dos dois regimes anteriores, de tal sorte que as regras de 
repartição simples valem para benefícios com valores abaixo de um determinado limite, a partir do 
qual as regras de capitalização passam a vigorar. 
 No sistema de previdência pública no Brasil predominam as regras de repartição simples, 
tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que a seguridade social será financiada por 
toda a sociedade. Na esfera federal, o sistema de previdência pública engloba três diferentes regimes, 
a saber, o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores Públicos Civis da União (RPPS) e os Encargos Financeiros da União com os militares 
inativos e seus pensionistas. Cada um desses regimes está instituído por regramento jurídico próprio, 
cada qual definindo regras específicas de financiamento e de usufruto dos benefícios previstos. 
 As quantidades de benefícios mantidos por esses regimes são significativas. Pelo Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) foram pagos, em dezembro de 2009, mais de 27 milhões de benefícios, 
distribuídos em mais de 60 espécies. O Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) e o 
regime dos militares mantêm, respectivamente, mais de 650 mil e 330 mil benefícios, incluindo 
aposentadorias e pensões. 

Num. 171263362 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

2 
 

 O Governo Federal estima que, tomados em conjunto, esses regimes previdenciários gerarão 
uma despesa de R$ 309 bilhões em 2010, o que corresponde a aproximadamente 9,28% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Considerando as receitas de contribuições previdenciárias, são estimados 
resultados negativos na ordem de R$ 52 e R$ 24 bilhões, que representam 1,57% e 0,73% do PIB, 
respectivamente, para o RGPS e RPPS, e despesas na ordem de R$ 21 bilhões (excluindo as 
contribuições para pensões) com os militares inativos, valores que, somados, correspondem a 2,94% 
do PIB estimado (Relatório Resumido da Execução Orçamentária, DOU de 29/1/2010, Anexo IV do 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias). Os déficits estimados para 2044, para o RGPS e o RPPS, 
saltam para R$ 681 e R$ 89 bilhões (2,85% e 0,36% do PIB), respectivamente, sendo que as despesas 
com o regime dos militares permaneceria relativamente constante.’ 
 Os regimes de previdência pública da União têm sido tema de inúmeros debates e 
controvérsias a respeito do nível de equilíbrio financeiro e atuarial que eles apresentam, das suas 
fontes de financiamento, das reformas ou mudanças necessárias para adequá-los, dentre outras 
questões. Volumes tão expressivos de recursos, que afetam as vidas de aproximadamente 30 milhões 
de pessoas, não poderiam deixar de ser motivo de grandes discussões. 
 A presente auditoria insere-se nesse contexto para examinar o arcabouço jurídico-contábil e 
os resultados dos sistemas, bem como os procedimentos adotados para apuração e divulgação desses 
resultados.   
 1.2. Objetivo e questões de auditoria 
 O principal objetivo da presente auditoria foi examinar a consistência e legalidade das 
receitas e despesas que têm sido incluídas na apuração dos resultados dos três regimes de previdência 
pública da União: RGPS, RPPS e Encargos Financeiros da União com Militares Inativos e seus 
Pensionistas. 
 As seguintes questões de auditoria nortearam a execução dos trabalhos, relacionadas ao 
resultado dos regimes, sua apuração e divulgação: 
 a) Há equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário dos militares e servidores civis 
da União, conforme o mandamento previsto na Constituição Federal? 
 b) Os procedimentos adotados para apurar os resultados financeiros e atuariais do RPPS e 
encargos com militares são adequados e confiáveis? 
 c) Os atuais demonstrativos de apresentação dos resultados evidenciam suficientemente a 
situação do RPPS e encargos com militares? 
 d) Há equilíbrio financeiro e atuarial no Regime Geral de Previdência Social (RGPS)? 
 e) A arrecadação e a renúncia de receitas previdenciárias são suficiente e adequadamente 
evidenciadas no resultado do RGPS? 
 f) A contabilização do resultado do RGPS evidencia suficientemente as despesas com 
benefícios? 
 1.3. Metodologia adotada 
 Os trabalhos guiaram-se pelos Padrões de Auditoria de Conformidade, aprovados pela 
Portaria-Segecex nº 26, de 19/10/2009. 
 A parte inicial do trabalho consistiu em exame documental referente às regras, resultados e 
demonstrativos contábeis concernentes aos três regimes previdenciários. Dentre os diversos 
documentos analisados, particular atenção foi alocada aos demonstrativos previdenciários incluídos 
nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), Leis de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), bem como às publicações Boletim 
Estatístico da Previdência Social (BEPS) e Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) do 
Instituto Nacional do Seguro Social, referentes aos anos de 2001 a 2010. Com base nessas 
informações, foram realizadas entrevistas com os gestores para esclarecer dúvidas e obter mais 
subsídios a respeito dos resultados de cada regime, dos procedimentos adotados para apuração 
desses resultados, e dos demonstrativos utilizados para divulgação dos resultados.  
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 Entrevistas com gestores foram realizadas nos seguintes órgãos: a) no Ministério da 
Previdência Social (MPS): Secretaria de Políticas da Previdência Social (SPS), Departamento do 
Regime Geral de Previdência Social da SPS, e Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço 
Público da SPS; b) no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): Diretoria de Benefícios e Diretoria 
de Orçamentos, Finanças e Logística; c) no Ministério da Fazenda (MF): Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN); d) no Ministério da Defesa (MD): 
Secretaria de Organização Institucional (Seori); e e) Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP): Secretaria de Recursos Humanos (SRH). A equipe, então, elaborou extratos das 
entrevistas e enviou ofícios de requisição a cada um dos órgãos para obter esclarecimentos 
adicionais. Requisições foram também enviadas para a Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MP) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/MF). 
 Com o intuito de verificar as informações constantes nos demonstrativos contábeis dos 
regimes, publicados no RREO, PLDO e LDO, nas respostas dos órgãos às requisições e nos 
montantes das contribuições previdenciárias de alguns órgãos, foram realizadas também consultas ao 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), nos seus modos 
operacional e gerencial. 
 Com base nos resultados de consultas ao Siafi, foram enviadas requisições e informações aos 
seguintes tribunais com o intuito de esclarecer os valores dos recolhimentos de contribuição 
previdenciária: a) Tribunais Eleitorais do Maranhão (TRE/MA), Santa Catarina (TRE/SC), Amazonas 
(TRE/AM), Minas Gerais (TRE/MG), Mato Grosso (TRE/MT), Tocantins (TRE/TO), Acre (TRE/AC), 
Distrito Federal (TRE/DF), e Amapá (TRE/AP); e b) Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
 Também foram realizadas análises de dados, com a utilização do software Audit Command 
Language (ACL), a fim de verificar a consistência de informações constantes dos bancos de dados 
usados pela SPS/MPS para elaborar as projeções atuariais do RPPS.  
 Uma das principais limitações enfrentadas pela equipe de auditoria esteve relacionada a 
dificuldades em acessar informações a respeito do recolhimento de contribuições previdenciárias 
afetas aos tribunais eleitorais e do trabalho, haja vista que cada tribunal conta com um sistema de 
pagamento próprio, cujas informações não são auditáveis externamente, como o são, por exemplo, as 
informações concernentes ao Executivo com base no Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos do Governo Federal (Siape). Para verificar as informações no sistema de pagamento, a 
equipe precisaria visitar cada um dos tribunais, tarefa que extrapolaria o período de tempo definido 
para a auditoria. Portanto, as informações a respeito das contribuições previdenciárias dos tribunais 
tiveram que ser coletadas de forma agregada, para cada tribunal, com base em extrações do Siafi. 
Elas foram, então, comparadas àquelas prestadas pelos próprios tribunais.  
 Outra dificuldade enfrentada no desenvolvimento do trabalho foi a ausência de um 
profissional especializado em atuária na composição da equipe, o que restringiu as análises das 
avaliações atuariais a exames das premissas adotadas. Projeções atuariais alternativas com base em 
premissas diversas foram realizadas de forma aproximada.  
 1.4. Volume de recursos fiscalizados e benefícios esperados  
 Na presente auditoria não houve fiscalização direta do uso de recursos, ou seja, não foi 
fiscalizado, por exemplo, se o pagamento dos benefícios ou o recolhimento das contribuições foram de 
fato efetuados ou se foram efetuados nos montantes especificados em lei. A auditoria restringiu-se a 
fiscalizar se os números constantes nos demonstrativos contábeis eram consistentes com aqueles 
constantes no Siafi ou em outras fontes de registro (e.g., boletins, anuários, respostas a requisições). 
 Os principais benefícios esperados do presente trabalho relacionam-se à melhoria da gestão 
dos regimes previdenciários públicos da União, que podem advir de: a) sugestões de ações 
legislativas que poderão melhorar o processo de arrecadação e controle de contribuições; e b) 
recomendações e alertas para aprimorar os procedimentos de apuração e divulgação dos resultados 
dos regimes, que poderão aumentar a transparência das contas previdenciárias.  
 1.5. Processos Conexos 
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 O relatório de levantamento de que trata o processo TC-007.543/2020-7 (fls. 20-26), apenso 
ao presente processo, contém síntese dos principais trabalhos recentes do TCU relacionados a 
receitas e despesas dos sistemas previdenciários, cujos aspectos mais relevantes estão listados a 
seguir: 
 a) Relatório de inspeção a respeito das receitas e despesas da seguridade social (TC -
928.231/1998-4): constatação da necessidade de identificação dessas receitas e despesas para separá-
las daqueles pertencentes ao orçamento fiscal e necessidade de acompanhamento anual dessas contas 
(Decisões nºs 550/1995, 209/1998 e 1.511/2002 do Plenário); 
 b) Relatório sobre as Contas de Governo de 2002 (TC-006.113/2003-6): ressaltou a 
necessidade de separação dos orçamentos fiscal e da seguridade social; enfatizou os critérios para 
identificação das receitas e despesas da seguridade; quanto ao RGPS, constatação de grande déficit 
rural, dos efeitos dos aumentos do salário mínimo, do grande volume de renúncias previdenciárias, da 
necessidade de separação de benefícios assistenciais dos previdenciários, e do grande volume de 
créditos previdenciários com baixa taxa de recuperação; quanto ao RPPS, indicação de que não se 
constitui em regime previdenciário em sentido estrito, e registro do grande número de celetistas (650 
mil) que ingressaram para o regime sem a devida contribuição; 
 c) Relatório sobre as Contas de Governo 2003 (TC-004.832/2004-9): quanto ao RGPS, 
ressaltou a necessidade de segregação dos orçamentos fiscal e da seguridade, o crescimento do 
déficit, e as razões para esse crescimento (outras fontes da seguridade também fazem parte do RGPS, 
alta taxa de informalidade e de renúncias previdenciárias); quanto ao RPPS, ressaltou a não criação 
do fundo previsto constitucionalmente, e a necessidade de tábua de mortalidade específica (Acórdão 
nº 1.465/2003  do Plenário e TC-007.208/2003-6); quanto aos militares, ressaltou que o sistema não 
se caracteriza propriamente como regime previdenciário, pois não prevê contribuição para 
aposentadorias; 
 d) Relatório sobre as Contas de Governo de 2004 (TC-005.917/2005-0): ressaltou o déficit do 
RGPS e o fato de que o regime teria sido superavitário se não houvesse a Desvinculação de Receitas 
da União (DRU); 
 e) Relatório sobre as Contas de Governo de 2005 (TC-008.422/2006-5): recomendação à 
Presidência da República, às Presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e ao 
Ministério Público da União que adotassem medidas cabíveis para reverter os efeitos da DRU sobre o 
orçamento da seguridade social; 
 f) Relatório sobre as Contas de Governo de 2006 (TC-010.565/2007-3): quanto ao RGPS, 
salientou o grande volume de renúncias de receitas previdenciárias e o impacto atuarial delas, o forte 
desequilíbrio dos benefícios rurais, e o efeito sobre o déficit de benefícios assistenciais, como a 
aposentadoria por idade; quanto ao RPPS, ressaltou a grande quantidade de pessoas que passaram a 
usufruir dos benefícios sem as devidas contribuições; 
 g) Relatório sobre as Contas de Governo de 2007 (TC-010.119/2008-7): registrou o enorme 
déficit do RGPS, salientando a insuficiência de contribuição do setor rural, elevado grau de 
informalidade existente nas relações de trabalho, o grande volume das renúncias de receitas 
previdenciárias, e a nova proposta de contabilizar separadamente os resultados para as clientelas 
urbana e rural; quanto ao RPPS, o TCU recomendou que fosse adotado um sistema contributivo, 
individualizado e capitalizado para os futuros servidores, sem prejuízo de equacionar o passivo 
existente, a respeito de que o MPS se pronunciou pela inviabilidade financeira da proposta;  
 h) Relatório sobre as Contas de Governo de 2008 (TC-008.813/2009-2): quanto ao RGPS, 
ressaltou o enorme déficit do regime e a ausência de informações a respeito do volume de renúncias 
previdenciárias efetivas; quanto ao RPPS, registrou o grande déficit do regime e incluiu uma ressalva 
referente a inconsistências na contabilização das receitas e despesas realizadas entre órgãos e 
entidades dos orçamentos fiscal e da seguridade social (envolvendo a contribuição patronal e 
transferências intraorçamentárias); 
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 i) Processos concernentes aos créditos previdenciários: acompanhamento de créditos 
previdenciários até o exercício de 2006, por meio dos processos TC-003.587/2004-6, TC-
020.225/2005-9, TC-008.002/2003-6 e TC-022.278/2006-0, utilizando metodologia definida no 
Acórdão nº 1.864/2004 – Plenário. A partir do disposto no item 9.6 do Acórdão nº 499/2009 – 
Plenário, a lista atualizada de devedores da Previdência Social deve ser apresentada pela RFB/MF 
em seu Relatório de Gestão (quanto a esse tema, ver também: Acórdão nº 315/2003 – Plenário, 
Decisão nº 585/1999 – Plenário, Decisão nº 649/2000 – Plenário, Decisão nº 1520/2002 – Plenário, 
Acórdão 1754/2003 – Plenário). 
 2. DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO  
 Tendo em vista que as regras de financiamento e benefícios diferem muito entre o RGPS e os 
regimes dos servidores civis e militares, os regimes são descritos separadamente a seguir. 
Primeiramente, apresenta-se uma visão geral e histórica dos regimes afetos aos servidores civis e 
militares, acompanhados dos achados de auditoria. As características gerais do RGPS são descritas 
posteriormente, juntamente com os respectivos achados. 
 2.1. Visão geral 
 O sistema de previdência dos servidores públicos da União organiza-se com base em dois 
conjuntos específicos de regras, um relacionado ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
(RPPS), que abrange os servidores civis, e outro concernente aos Encargos Financeiros da União 
com os militares inativos e seus pensionistas. Esses regimes previdenciários englobam mais de 1,8 
milhão de beneficiários e envolvem volumosas quantias de recursos. (...) em 2007, 2008 e 2009, as 
despesas anuais desses regimes totalizaram R$ 52,6, R$ 58,7 e R$ 67,2 bilhões, respectivamente, 
enquanto as receitas de contribuições (incluindo a patronal) somaram R$ 15,2, R$ 16,5 e R$ 20,2 
bilhões, números estes que produziram déficits anuais de R$ 37,4, R$ 42,2 e R$ 47,0 bilhões (dados 
extraídos do RREO, incluídos restos a pagar, ver item 2.7.3.2; Tabela 1, Anexo A). (...) de 2007 a 
2009, houve aumento real do déficit relativamente à inflação monetária e ao valor do PIB.  
 Grande parte do déficit existente nesse sistema decorre de passivos financeiros resultantes de 
concepções político-administrativas, algumas muito antigas, que não concebiam o benefício de 
aposentadoria dos servidores públicos como fazendo parte de um regime previdenciário. De acordo 
com tal visão, contribuições para alguns benefícios não eram exigidas dos servidores. Por isso, 
conhecer a história do sistema de previdência dos servidores públicos da União pode auxiliar na 
compreensão de como essa característica não contributiva dos regimes tem sido modificada e, com 
isso, lançar luz sobre o desenho atual do sistema, seus resultados contábeis e sua forma de 
financiamento. 
 2.2. Da história do sistema previdenciário dos servidores públicos da União 
 Uma característica marcante dos regimes de previdência dos servidores públicos no Brasil, 
que os diferenciam de regimes na iniciativa privada, consiste no fato de que, por um longo período, a 
proteção social foi tratada como extensão da política de pessoal (CAMPOS/Marcelo B. L. B., Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, 2ª edição, Editora Juruá: Curitiba , 2008, p. 
45). Um dos atributos básicos deste modelo era o direito à aposentadoria que os servidores adquiriam 
em decorrência de terem trabalhado para o Estado, independentemente de terem contribuído para tal 
benefício. Contribuições dos servidores, quando existiam, financiavam benefícios para os 
dependentes, como as pensões ou serviços de assistência à saúde, dentre outros. As despesas com 
aposentadoria eram, nesse tipo de modelo, obrigações do Tesouro, da mesma forma que a 
remuneração dos servidores ativos (PINHEIRO/Vinícius C., Reforma da previdência e federalismo: o 
caso brasileiro, Conjuntura Social, MPAS/ACS: Brasília, 1999, v. 10, n. 1, p. 7-26). 
 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 1891, já previa, 
em seu art 75, a concessão, aos servidores públicos federais, de aposentadoria por invalidez. A 
Constituição de 1934, em seu art 170, foi a primeira a estabelecer um conjunto de regras para 
aposentadoria dos servidores, dentre as quais vale destacar as seguintes: aposentadoria compulsória 
aos 68 anos de idade, aposentadoria ou reforma por invalidez e critérios para os respectivos 
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proventos, e vedação de proventos maiores que os vencimentos da atividade.  Essas regras foram 
mantidas na Constituição Federal de 1937. 
 Em 1938, a criação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (Ipase) 
representou um sistema mais organizado de proteção dos servidores, o qual constituía um instituto de 
previdência e assistência, voltado especialmente para assistência à saúde, já que as aposentadorias 
dos servidores eram encargos do Tesouro.  
 A Constituição de 1946 previa, para os servidores públicos, aposentadorias por invalidez, 
compulsória aos 70 anos, e voluntária a partir de 35 anos de serviço, bem como estabelecia regras 
para vencimentos integrais e proporcionais (art 191). Além disso, esse texto constitucional dispunha a 
respeito do cômputo integral para disponibilidade e aposentadoria de tempo de serviço público 
federal, estadual ou municipal (art 192), e da paridade entre os proventos do inativo e a remuneração 
dos ativos (art 193). 
 Essas regras foram mantidas na Constituição de 1967, com a redação da Emenda 
Constitucional nº 1/69, com os seguintes acréscimos: as mulheres poderiam se aposentar a partir de 
30 anos de serviço; a aposentadoria voluntária seria concedida a professores depois de 30 e 25 anos 
de serviço para homens e mulheres, respectivamente; e, retomando ditame constante das 
Constituições de 1934 e 1937, os proventos da inatividade não poderiam exceder a remuneração 
percebida na atividade. 
 O texto original da Constituição de 1988 pouco alterou as condições então existentes para 
aposentadoria dos servidores. Uma das poucas alterações foi a previsão de pensão por morte com 
benefício no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até limite 
estabelecido em lei. Além disso, a Carta de 1988 dispôs, em seu art 39, que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituiriam regime jurídico único e plano de carreira para os 
servidores da Administração Pública direta e indireta. 
 No âmbito da União, a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, implementou o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União (RJU), regulamentando a determinação do art 39 da Magna 
Carta. Em sua redação original, o art 231 da Lei nº 8.112/1990 determinou que o Plano de 
Seguridade Social do servidor fosse custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais 
obrigatórias dos servidores dos três poderes, das autarquias e das fundações. O § 1º desse artigo 
definiu que a contribuição seria diferenciada em função da remuneração mensal e seria fixada em lei, 
enquanto o seu § 2º estabeleceu responsabilidade integral do Tesouro Nacional pelo custeio da 
aposentadoria. Esse § 2º do referido dispositivo sofreu veto presidencial, sob a alegação de que 
revelaria incongruência com outros dispositivos da mesma lei. A prevalecer o veto, o que não ocorreu, 
deveria ser criada, mediante lei, nova fonte de custeio dos benefícios de aposentadoria dos servidores, 
porquanto estes deixariam de ser responsabilidade integral do Tesouro Nacional.  
 A contribuição dos servidores prevista no art 231 da Lei nº 8.112/1990 foi regulamentada pelo 
art 9º da Lei nº 8.162, de 8/1/1991, fruto da conversão em lei da Medida Provisória nº 286, de 
14/9/1990. Este último dispositivo fixou alíquotas de contribuição progressivas para os servidores, 
que variavam de 9 a 12%. 
 Isso representou uma majoração da alíquota de contribuição do servidor, haja vista que até a 
publicação da Lei nº 8.162/1991, a contribuição dos servidores estatutários era regida pela Lei nº 
6.439/1977, regulamentada pelo Decreto nº 83.081/1979, alterada pelo Decreto-lei nº 1.910/1981, que 
fixava contribuição equivalente a 6%, correndo à conta do Tesouro Nacional o ônus decorrente das 
aposentadorias. 
 Ocorre que, em abril de 1991, o veto presidencial ao § 2º do art 231 da Lei nº 8.112/1990 foi 
derrubado pelo Congresso Nacional. Com a derrubada do veto, o custeio dos benefícios 
correspondentes à aposentadoria voltou a ser responsabilidade integral do Tesouro Nacional. 
 Os dispositivos legais que alteraram as alíquotas de contribuição dos servidores, a saber, art 
231 da Lei nº 8.112/1990 e o art 9º da Lei 8.162/1991, foram objetos de ação direta de 
inconstitucionalidade (ADIN 790-4), com pedido de cautelar. A medida cautelar foi deferida em 
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outubro de 1992 e a decisão final, proferida em 26/02/1993, declarou inconstitucional o art 9º da Lei 
nº 8.162/1991 por ter violado o princípio da anterioridade (90 dias) e pela ausência da causa de 
majoração da contribuição devido à derrubada do veto presidencial. Tal decisão fez com que a 
situação legal pertinente às contribuições dos servidores estatutários retornasse ao seu estado 
anterior, a saber, alíquota de 6% e custeio das aposentadorias como responsabilidade do Tesouro 
Nacional.  
 Foi somente, a partir da Emenda Constitucional nº 3, de 17/3/1993, com a inserção do § 6º no 
art 40, que passou a haver previsão constitucional para contribuição dos servidores para 
aposentadorias. O dispositivo estabeleceu que: ‘As aposentadorias e pensões dos servidores públicos 
federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na 
forma da lei’. A referida emenda não incluiu Estados, Municípios ou o Distrito Federal e foi silente a 
respeito da contribuição patronal, apesar de mencionar que a União deveria manter o sistema 
juntamente com os servidores. A Lei nº 8.688, de 21/7/1993, regulamentou o mencionado dispositivo 
constitucional estabelecendo as alíquotas a serem aplicadas até 30/6/1994, as quais variavam de 9 a 
12%, a depender da faixa de remuneração dos servidores. A partir de 1/7/1994, deveriam vigorar as 
alíquotas a serem estabelecidas no plano de Seguridade Social do Servidor, enviado ao Congresso 
Nacional. Tendo em vista que o mencionado plano não havia sido aprovado até o final de junho de 
1994, o Executivo editou a Medida Provisória (MP) nº 560, em 26/7/1994, para estabelecer as 
alíquotas. Essa MP foi reeditada seguidas vezes e convertida na Lei nº 9.630, de 23/4/1998, mantendo 
as alíquotas aplicadas anteriormente. 
 Esse breve histórico demonstra que, até 1993, predominou a interpretação de que o benefício 
de aposentadoria concedido aos servidores no âmbito da União constituía-se em extensão 
administrativa do cargo público. O direito ao benefício decorria dos serviços prestados ao Estado, 
por muitos anos, independentemente de qualquer contribuição, como se fizesse parte do ‘contrato’ de 
trabalho. De acordo com essa visão a respeito do direito ao benefício de aposentadoria por parte dos 
servidores, não caberia pensar em ‘regime’ previdenciário, no sentido de um sistema que 
apresentasse equilíbrio entre receitas e despesas. As despesas com aposentadoria seriam, com base 
nesse entendimento pretérito, uma extensão dos encargos da União com pessoal. 
 Considerando apenas o período desde a Constituição de 1891, pode-se concluir que durante 
aproximadamente 102 anos servidores públicos federais se aposentaram sem qualquer tipo de 
contribuição como contrapartida a este benefício. Essa opção da sociedade, refletida nas decisões de 
seus constituintes e demais legisladores, gerou um enorme passivo para o Tesouro Nacional, que tem 
arcado com o custeio de centenas de milhares de aposentadorias para as quais não houve 
contribuição correspondente. 
 Como agravante e com substancial impacto, somou-se ainda a este passivo o custeio 
decorrente das aposentadorias dos trabalhadores celetistas empregados em cargos efetivos que foram 
integrados ao Regime Jurídico Único, efetivação esta possibilitada pelo art 243 da Lei nº 8.112/1990. 
Mais de 650 mil celetistas foram, desta forma, transformados em servidores públicos, que à época 
totalizavam apenas 150 mil. Esse processo de integração em massa gerou grande passivo para União, 
pois os recursos anteriormente arrecadados pelo RGPS referente às contribuições dos celetistas não 
foram destinados para o custeio da futura inatividade dos novos servidores (Contas de Governo 2002, 
TCU, p. 86, 526, 586).  
 Em resumo, o déficit hoje existente nas contas previdenciárias dos servidores públicos federais 
originou-se do passivo gerado pelo antigo ‘regime’ administrativo, durante o qual não havia 
contribuição dos servidores para aposentadoria. Somou-se a isso, o passivo decorrente do processo 
de integração de grande quantidade de celetistas aos quadros de servidores permanentes do 
funcionalismo público federal, sem que houvesse a respectiva compensação entre os regimes. 
 2.3. Dos resultados do regime de previdência dos servidores civis 
 A partir de 1993, no entanto, houve crescente preocupação com as despesas previdenciárias 
associadas aos servidores públicos, incluindo os da União, que resultou em reformas profundas no 
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regime de previdência efetivadas desde 1998, com a Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, e a 
Lei nº 9.717, de 27/11/1998. O novo arcabouço normativo estabeleceu, de forma sólida, o conceito de 
regime próprio de previdência para os servidores públicos, introduzindo constitucionalmente, pela 
primeira vez, a concepção de regime previdenciário que deve apresentar equilíbrio financeiro e 
atuarial, suportado por contribuições dos servidores e da União. 
 Por equilíbrio financeiro, entende-se que as receitas previdenciárias arrecadadas durante um 
ano devem cobrir as despesas previdenciárias executadas no mesmo período. Por equilíbrio atuarial, 
entende-se que as contribuições previdenciárias futuras, trazidas a valor presente, devem ser 
suficientes para financiar as despesas futuras com benefícios, também trazidas a valor presente.  
 Com o propósito de viabilizar esse equilíbrio, a EC nº 20/1998 substituiu o conceito de ‘tempo 
de serviço’ por ‘tempo de contribuição’, introduziu a exigência de limites de idade e tempos mínimos 
na carreira e no cargo para aposentadorias por tempo de contribuição, e fixou regras de transição 
para os servidores empossados antes das novas regras. Ademais, houve permissão aos entes federados 
para adotar teto de pagamento para os benefícios de forma similar ao RGPS, condicionalmente à 
implantação de previdência complementar para os servidores, bem como para constituir fundos 
integrados pelas contribuições e outros ativos com o objetivo de assegurar recursos para pagamento 
dos benefícios.  
 A preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime dos servidores públicos 
motivou também a EC nº 41, de 31/12/2003, regulamentada em parte pela Lei nº 10.887, de 
15/6/2004, que estabeleceu, dentre outros pontos, que: a) as aposentadorias por tempo de 
contribuição e por idade teriam proventos proporcionais à média de remunerações utilizadas como 
base para as contribuições do servidor; b) os valores das pensões por morte seriam integrais até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescidos de 70% da parcela excedente a 
este limite; c) o reajuste dos benefícios não mais se daria com base na paridade com a remuneração 
dos servidores em atividade, mas seriam corrigidos de forma a preservar-lhes o valor real; d) 
contribuiriam para o regime, além dos servidores ativos, os inativos e pensionistas, bem como o 
respectivo ente público (contribuição patronal); e e) haveria apenas um regime próprio para os 
servidores titulares de cargos efetivos e apenas uma unidade gestora do respectivo regime em cada 
ente estatal.  O Anexo ‘C’ deste relatório [não reproduzido aqui] sintetiza as principais alterações 
constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. 
 A partir dessas alterações constitucionais e legais, o ‘regime’ administrativo de benefícios 
passou a ser substituído por um arcabouço conceitual mais próximo de um típico regime 
previdenciário, no qual a arrecadação proveniente da contribuição patronal e dos segurados deve ser 
suficiente para cobrir as despesas com benefícios. Várias das alterações introduzidas pelas EC nº 
20/1998 e EC 41/2003 já foram instituídas no âmbito federal, tais como: idade mínima; tempo mínimo 
de contribuição; tempo mínimo na carreira e no cargo; contribuição de ativos, inativos e 
pensionistas; contribuição patronal; e redução no valor de pensão por morte para os benefícios que 
excedem o limite estabelecido para o RGPS. Algumas das novas regras, tais como as citadas nos itens 
‘b’ e ‘d’ acima, passaram a valer para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, 
independentemente da data em que tomaram posse. Outras delas, como aquelas mencionadas nos 
itens ‘a’ e ‘c’, atingiram os servidores empossados após a promulgação da Lei nº 10.887/2004, 
havendo regras de transição para os anteriormente empossados. 
 No entanto, algumas dessas determinações constitucionais dependem de regulamentação legal 
e, por isso, ainda não foram implementadas. A criação de previdência complementar para os 
servidores da União, que se enquadra nessa condição, foi proposta pelo Projeto de Lei nº 1992/2007 
que tramita atualmente no Congresso Nacional (Anexo 1, V. 4, pp. 876-884). A previdência 
complementar é condição necessária para a adoção do valor teto para os benefícios previstos no 
RGPS e para a instituição do regime próprio, com fundos de financiamento. 
 Simultaneamente à tramitação do Projeto de Lei nº 1992/2007, foi elaborado pelo Executivo 
anteprojeto de lei (Anexo 1, V. 1, pp. 234-266) para instituir o regime próprio de previdência dos 
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servidores públicos civis da União (RPPSU), os fundos para seu financiamento, e a definição do seu 
órgão gestor único.  De acordo com esse anteprojeto, os servidores que ingressarem no serviço 
público federal depois da publicação da lei que instituirá a previdência complementar federal 
receberão benefícios com valores não superiores ao valor máximo fixado para os benefícios do RGPS, 
valores que seriam complementados com base em suas contribuições para previdência complementar. 
O regime de previdência complementar, por sua vez, seria instituído com base no critério de 
‘contribuição definida’ e sistema de capitalização dos recursos. 
 A partir da aprovação desses normativos, o sistema de previdência dos servidores públicos 
civis da União estará regulamentado e poderá funcionar efetivamente como um regime previdenciário 
que satisfaça a determinação constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial. O regime contará, 
durante algum tempo, com uma parcela não equilibrada decorrente de passivos gerados pelas regras 
anteriores que não exigiam contribuição para aposentadoria e pela integração de centenas de 
milhares de celetistas cujas contribuições não foram compensadas, como mencionado anteriormente. 
Prevendo essas duas situações, o referido anteprojeto de lei prevê dois fundos diferentes, um fundo 
financeiro, que garantiria benefícios para os servidores que tivessem ingressado no serviço público 
antes da instituição da previdência complementar, e um fundo previdenciário, que garantiria 
benefícios para os que tivessem ingressado após a instituição da previdência complementar. 
 Quanto aos resultados do regime dos servidores civis nos anos de 2007, 2008 e 2009 (dados do 
RREO; Tabela 1, Anexo A), as receitas de contribuições (dos servidores civis e a patronal) somaram 
R$ 13,9, R$ 14,9, e R$ 18,5 bilhões, enquanto as despesas com benefícios totalizaram R$ 35,0, R$ 
38,6, e R$ 44,9 bilhões (incluíndo restos a pagar não processados, ver item 2.7.3.2), respectivamente. 
Portanto, nesses anos o déficit apurado para o regime dos servidores civis foi igual a R$ 21,1, R$ 
23,7, e R$ 26,4 bilhões, respectivamente, conforme dados da STN/MF. Observa-se também (...) que o 
déficit aumentou de 2007 a 2009 em termos reais e relativamente ao PIB. O índice de cobertura das 
contribuições, obtida com base na porcentagem das despesas cobertas pelas contribuições, foi igual a 
39,8%, 38,6% e 39,8%, em cada um dos três anos. Esses índices indicam um crescimento de cobertura 
relativo aos anos de 2004 (primeiro ano em que os dados da STN permitem essa discriminação) e 
2005, quando os índices foram 25,2% e 35,4%, respectivamente. 
 Em sistemas previdenciários baseados em repartição simples, as contribuições dos 
participantes ativos financiam os gastos com os aposentados e pensionistas, sendo, portanto, baseado 
no princípio da solidariedade. Um dos índices relevantes para avaliação de regimes previdenciários 
desse tipo é a razão de dependência, isto é, o número de contribuintes ativos dividido pelo número de 
aposentados e pensionistas. No caso do regime próprio dos civis (...) a razão de dependência cresceu 
de 0,85 em 2004 para 0,97 em 2009. Esses dados indicam que, apesar da razão de dependência ter 
crescido nos últimos anos, ela está aquém do desejável, tendo em vista que há menos de um servidor 
na ativa para cada beneficiário do regime. Se for considerado que o servidor contribui com 11% 
sobre os seus rendimentos e a cota patronal representa um adicional de 22%, a contribuição 
associada a cada servidor soma aproximadamente 33% de seus rendimentos. Se for adicionada a esse 
valor a contribuição dos inativos e pensionistas, de 11% sobre o que exceder o teto do RGPS, pode-se 
concluir que seria necessário contar com uma razão de dependência igual a, pelo menos, 2,5, para 
que as contribuições cobrissem o total das despesas. Essa situação se deve em grande parte à 
integração ao regime de beneficiários que não contribuíram para seus benefícios. Cabe lembrar, 
porém, que, no caso dos servidores civis, os aposentados e pensionistas também contribuem para o 
regime, o que mitiga, conforme dito acima, a gravidade de uma baixa razão de dependência.  
 A sustentabilidade do regime dos servidores civis da União, a médio e longo prazo, pode ser 
avaliada com base nas projeções atuariais. Como indicam os resultados da avaliação atuarial do 
regime, realizada na data base de dezembro de 2009 e incluída no PLDO 2011 (Anexo 3, fls.104-115), 
haveria um déficit crescente do regime até 2035, que atingiria o valor nominal de R$ 99,9 bilhões, o 
qual decresceria sistematicamente até 2103, quando se aproximaria de zero. Considerando valores 
relativos às estimativas do PIB, o déficit representaria 0,73% do PIB em 2010, subiria a 1,01% de 
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2018 a 2020, e decresceria para 0,63% em 2035 e para 0,36% em 2044 (RREO 2009, Anexo 3, fl. 
143). 
 Apesar de haver alguns problemas procedimentais associados às projeções atuariais, 
abordadas no item 2.5 do presente relatório, esses dados sugerem que as modificações inseridas no 
sistema de previdência dos servidores públicos civis da União nos últimos 17 anos possibilitarão que 
o déficit do regime comece a ser sistematicamente reduzido daqui a 25 anos. Essas projeções foram 
elaboradas com base na premissa de não haver reposição de servidores, premissa que só é válida se 
houver aprovação dos normativos que instituírem as novas regras para os futuros servidores, 
incluindo a criação da previdência complementar. Assim, com as alterações efetivadas recentemente e 
a perspectiva de aprovação das novas regras, o enorme passivo gerado pelo ‘regime’ administrativo 
que vigorou por mais de 100 anos no ordenamento jurídico pátrio seria solucionado, mas apenas no 
longo prazo. Os benefícios devidos aos servidores ingressantes no sistema após a regulamentação do 
RPPSU não gerariam déficit, pois o novo regime seria equilibrado desde sua origem, com base em 
sistema de capitalização (de acordo com as propostas legislativas hoje existentes). 
 Portanto, com base nesses dados, pode-se concluir que o equilíbrio, no longo prazo, do regime 
previdenciário dos servidores públicos civis depende, crucialmente, da aprovação dos normativos que 
estabelecem as regras para a criação da previdência complementar, do regime próprio, dos fundos de 
financiamento e do órgão gestor único. 
 Por isso, propõe-se recomendar à Casa Civil da Presidência da República e às Presidências 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que atuem no sentido de efetivar a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais que tratam do regime próprio dos servidores civis, com o intuito de 
proceder às regulamentações previstas no caput e nos §§ 14 e 15 do art 40 da CF/88 e, com isso, 
viabilizar, no longo prazo, o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, preconizado no caput desse 
mesmo art 40.  
 2.4. Dos resultados do regime de previdência dos membros das Forças Armadas 
 As modificações, relatadas anteriormente, introduzidas no arcabouço jurídico previdenciário 
atingiram apenas os servidores públicos civis, pois as regras para os militares da União não foram 
substancialmente alteradas. A base constitucional para isso foi a Emenda Constitucional nº 18, de 
5/2/1998, que excluiu os membros das Forças Armadas do conjunto de servidores públicos da União. 
O acréscimo do § 3º ao art 142 estabeleceu que ‘os membros das Forças Armadas são denominados 
militares (...)’, distinguindo, desta maneira, as regras que se aplicariam aos servidores civis daquelas 
a serem aplicadas aos militares. Por conseguinte, as modificações das regras previdenciárias 
introduzidas pela EC nº 20/1998, mencionadas acima, não alcançaram os membros das Forças 
Armadas. Ademais, os militares foram explicitamente excluídos do regime próprio dos servidores 
civis, com base no § 20 do art 40, incluído pela nº EC 41/2003, que vedou a existência de mais de um 
regime e de mais de uma unidade gestora para cada ente estatal, ressalvado o que dispõe o art 142, § 
3º, inciso X, que prevê o Estatuto dos Militares.  
 Desta forma, pode-se concluir que, apesar de as regras aplicadas aos servidores civis e aos 
militares terem se originado de ‘regimes’ administrativos semelhantes, as reformas previdenciárias 
produziram dois conjuntos de regras bastante diferentes. As regras mudaram significativamente para 
os servidores civis, mas não para os militares, para os quais continua a prevalecer um ‘regime’ 
administrativo que exige contribuição apenas para pensões. Essa distinção entre os dois regimes foi 
ressaltada no voto do Ministro Benjamin Zymler, proferido na sessão da qual resultou o Acórdão nº 
289/2009 – Plenário, ao tratar das regras a serem aplicadas aos ministros do Superior Tribunal 
Militar originários das Forças Armadas: 
 ‘Os regimes previdenciários dos militares e dos civis são totalmente distintos, seja na forma de 
cálculo dos proventos, nos requisitos para inativação (voluntária e compulsória) e até mesmo no que 
tange à possibilidade de acumulação de proventos de inatividade com cargo público antes do advento 
da EC nº 20/1998, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 25192/DF, MS 
24448/DF MS 24952/DF, MS 24958/DF, MS 24997/DF e MS 25090/DF).’ 
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 As regras gerais que se aplicam aos militares estão definidas na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto 
dos Militares) e na Lei nº 3.765/1960, a qual dispõe sobre pensões. A Lei nº 3.765/1960 estabelece 
contribuição para a pensão militar de 7,5% sobre os vencimentos e sobre as parcelas que compõem os 
proventos na inatividade. Uma das mais significativas mudanças nas regras previdenciárias dos 
militares ocorreu com a edição da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31/8/2001, que impôs limite de 
idade ao direito à pensão das filhas de militares. Antes dessa MP, as filhas tinham o direito à pensão 
por morte independentemente de sua idade ou estado civil. Como regra de transição, o art. 31 da MP 
nº 2.215-10/2001 facultou aos militares contribuir com um valor adicional de 1,5% para que suas 
filhas mantivessem o direito à pensão independentemente de idade, na hipótese de não haver viúva ou 
companheira, se eles assim optassem até 29/12/2000. Para os militares que ingressaram após essa 
data e para os que não fizeram a opção pela contribuição adicional, passaram a valer as novas 
regras, ou seja, suas filhas têm direito à pensão apenas até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, 
se forem estudantes universitárias. Os militares contribuem também para sua assistência médico-
hospitalar e social, no percentual de até 3,5%, de acordo com o art. 25 da Medida Provisória nº 
2.131/2000. 
 Quanto aos resultados do regime dos militares (...) em 2007, 2008 e 2009, as despesas com 
inativos (reserva e reforma) e pensionistas militares somaram R$ 17,6, R$ 20,0 e R$ 22,3 bilhões 
(valor constante do RREO está incorreto, conforme explanado no item 2.7.3.2), enquanto as receitas 
totalizaram R$ 1,3, R$ 1,5 e R$ 1,7 bilhão, respectivamente. Esses valores evidenciam que houve 
déficits anuais de R$ 16,3, R$ 18,5 e R$ 20,6 bilhões, em 2007, 2008 e 2009, respectivamente, os quais 
corresponderam a 0,61%, 0,62% e 0,66% do PIB. O índice de cobertura das contribuições, 
porcentagem das despesas cobertas pelas contribuições, foi igual a 7,4%, 7,6% e 7,5% em cada um 
dos três anos considerados. Esses valores não diferem muito daqueles obtidos em 2004 e 2005, 
quando o índice foi igual a 7,8% e 7,5%, respectivamente. 
 Como pode ser observado (...) a razão de dependência, isto é, número de ativos dividido pelo 
número de inativos e pensionistas, tem oscilado ao redor de 1,00 desde 2004, variando de 0,97 a 1,16. 
Apesar de os valores serem inferiores ao recomendado por especialistas (i.e., 2,00), os inativos 
também contribuem para pensão dos militares, o que reduz o impacto negativo de uma baixa razão de 
dependência.  
 Se forem consideradas apenas as despesas com pensionistas, tendo em vista que os militares 
contribuem apenas para pensão, os dados indicam déficits anuais de R$ 6,1, R$ 7,1 e R$ 7,3 bilhões, 
em 2007, 2008 e 2009, respectivamente, o que corresponde a índices de cobertura iguais a 18%, 18% 
e 19%. Esses índices não se alteraram significativamente desde 2004 e 2005, quando foram iguais a 
19% e 18%, respectivamente. Esses dados indicam que a contribuição dos militares para pensão tem 
coberto menos de um quinto das despesas com pensionistas. 
 Diversos fatores podem ser apontados como causas desses déficits dos encargos com os 
militares. Se o regime dos servidores civis, tal como aprovado pelas reformas, for usado como 
referência, há várias características do regime militar que favorecem o desequilíbrio financeiro-
atuarial. A primeira delas, já mencionada, é a contribuição exclusiva para pensões, sem contribuição 
para aposentadoria. Enquanto os civis contribuem com 11% para aposentadorias, pensões e demais 
benefícios, os militares contribuem com 7,5% para pensões. Quanto à contribuição patronal, ela está 
prevista apenas para civis no art. 40, caput, CF/88, podendo atingir no máximo o dobro do valor da 
contribuição dos servidores (art. 8º, Lei nº 10.887/2004). 
 Além disso, o valor pago aos pensionistas militares corresponde ao valor integral dos 
vencimentos do instituidor de pensão. No caso dos civis, o pensionista recebe o valor integral até o 
limite dos benefícios do RGPS, mais 70% do montante que exceder esse limite. Ademais, os 
pensionistas militares não contribuem para o regime, enquanto os civis o fazem.  
 Outra diferença ocorre quanto às condições de passagem para a inatividade. Para os 
militares, foi mantida a paridade dos proventos com os vencimentos do cargo na ativa, tanto para o 
cálculo do valor no momento da concessão quanto para seu reajuste. No caso dos civis atingidos 
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pelas EC nºs 20/1998 e 41/2003, não há mais paridade com os vencimentos dos ativos, pois os 
proventos na inatividade são proporcionais à média de contribuições e são reajustados de forma a 
manter seu valor real. As regras dos regimes também diferem quanto à idade mínima para a 
inatividade, que foi fixada em 60 e 55 anos para homens e mulheres civis, respectivamente, e não foi 
estabelecida para os militares, que podem passar para inatividade voluntariamente, após 30 anos de 
serviço, ou compulsoriamente, ao atingirem a idade limite de permanência no serviço ativo, que varia 
com o posto ou graduação. Por exemplo, um soldado passa para reserva compulsoriamente aos 44 
anos, um suboficial, aos 54 anos, e um coronel de armas, aos 62 anos (inciso I do art. 98 da Lei nº 
6.880/1980). 
 Após a regulamentação da previdência complementar e do órgão gestor único, os civis terão 
benefícios limitados ao teto do RGPS a serem complementados por sistema de capitalização. Não há 
previsão de previdência complementar para os militares. 
 Além das características do delineamento geral do ‘regime’ previdenciário dos militares, as 
causas dos déficits atuariais com pensões militares também envolvem os seguintes fatores: a) as 
alterações da lei de pensões militares (Lei nº 3.765/1960) não produziram efeito imediato nas contas 
desse regime em decorrência das regras de transição; b) há um volume grande de pensões especiais 
oriundas de diversas leis (e.g., Lei das Sete Pragas e Lei da Praia), sem que tenha havido a devida 
contribuição para o benefício (ver item 2.6.2.4); e c) as pensões militares apresentam um longo 
período de vigência do benefício, pois, de acordo com informação da Secretaria de Organização 
Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) (Anexo 1, V. 2, fl. 334), uma pensão tronco tem um 
tempo médio de 33,5 anos na Marinha, 23,2 anos no Exército e 23 anos na Força Aérea. 
 De acordo com o Ministério da Defesa, algumas características da profissão militar 
justificariam a existência de um regime previdenciário especial. A Seori/MD enviou cópia da 
publicação intitulada ‘A Profissão Militar’ de 2003, elaborado conjuntamente pelas Forças, com o 
propósito de apresentar, aos diversos segmentos da sociedade brasileira, uma visão das 
peculiaridades da profissão militar (Anexo 1, v.2, fls. 421-440). 
 As seguintes peculiaridades da profissão são citadas na publicação: risco de vida permanente; 
sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia; dedicação exclusiva; disponibilidade 
permanente (24 horas sem direito a remuneração extraordinária); mobilidade geográfica (afeta a 
formação de patrimônio, profissão do cônjuge, educação dos filhos); exigência de vigor físico; 
proibição de participar de atividades políticas; proibição de sindicalizar-se e de participação em 
greves ou em qualquer movimento reivindicatório; restrições a direitos sociais (por exemplo, não há 
repouso semanal remunerado); vínculo com a profissão mesmo na inatividade (militares na reserva 
podem ser convocados); e sujeição a regulamentos disciplinares e códigos penais militares, inclusive 
na inatividade. Portanto, do ponto de vista das Forças, essas peculiaridades fundamentam a adoção 
de regras diferenciadas de previdência.  
 A avaliação atuarial do regime próprio de previdência social dos militares da União é 
requerida pelo art. 4º, §2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000, e pode auxiliar na previsão, 
a médio e longo prazo, das receitas e despesas do regime. A projeção atuarial consta atualmente do 
Anexo III-7 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, cujos valores de receitas e 
despesas são apresentados no Anexo 3 (fls. 44v-53v). Apesar de os cálculos se basearem em 
procedimentos que são questionados no item 2.6 do presente relatório, os valores podem lançar 
alguma luz sofre a sustentabilidade do regime. Um dos problemas procedimentais das projeções 
consiste na inserção de contribuição patronal não prevista legalmente, conforme explanado no item 
2.6.2.1 deste relatório. Na Tabela 4 do Anexo A deste relatório [não incluída], a avaliação atuarial 
constante do PLDO 2011, baseada em valores monetários de 2009, foi refeita, retirando-se os valores 
de contribuição patronal. Pode-se observar que o déficit estimado em 2011, incluindo as despesas 
com inativos e pensionistas e as contribuições para pensão, é de R$ 21,0 bilhões. De acordo com as 
previsões, esse valor decresceria sistematicamente até 2083, quando atingiria a cifra de R$ 13,2 
bilhões (em valores de 2009, não corrigidos). (...) o índice de cobertura, porcentagem da despesa 
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coberta pelas contribuições, variaria entre 7,1% e 9,5%, ou seja, as contribuições cobririam no longo 
prazo menos de um décimo das despesas. 
 Se forem computadas apenas as despesas com pensionistas e as contribuições para pensão, as 
projeções estimam um déficit de R$ 9,2 bilhões para 2011, o qual cresceria até atingir o valor de R$ 
10,5 bilhões em 2036, valor que decresceria sistematicamente até 2083 ao atingir um déficit de R$ 4,5 
bilhões (valores não corrigidos). Nesse caso, o índice de cobertura variaria entre 12,5% e 23,7% das 
despesas com pensões. Portanto, mesmo no longo prazo e considerando apenas os gastos com 
pensionistas, as contribuições para pensão cobririam menos do que um quarto das despesas. 
 Portanto, as contas previdenciárias dos militares da União revelam-se crescentemente 
deficitárias, sem perspectivas de equilíbrio, nem no longo prazo. Esse desequilíbrio é decorrente da 
legislação em vigor, a qual mantém regras diferenciadas para seu regime previdenciário. De acordo 
com as atuais regras, não há contribuição dos militares para aposentadoria (apenas para pensão), 
nem previsão de contribuição patronal para o sistema. A passagem para inatividade pode ocorrer, 
voluntariamente, por tempo de serviço, ou, compulsoriamente, ao atingir a idade limite para o 
respectivo posto. 
 De acordo com o que estabelece o § 5º do art. 195 da Constituição c/c com o § 2º do art. 24 da 
Lei Complementar nº 101/2000, esse aumento de despesa deveria ser compensado conforme determina 
o art. 17 dessa mesma lei, ou seja, deveria ser compensado pela redução permanente de despesa ou 
pelo aumento permanente de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição,  
 Neste contexto, considerando o que estabelece o § 5º do art. 195 da Constituição c/c com o § 
2º do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, e tendo em vista o significativo déficit financeiro 
existente nos Encargos da União com militares inativos e seus pensionistas, o crescimento desse 
déficit nos últimos anos e a falta de perspectiva de equilíbrio no longo prazo, caberia propor 
recomendação à Casa Civil da Presidência da República para que avalie: a) alternativas de 
financiamento para esses encargos previdenciários, com o propósito de minimizar o déficit existente, 
inclusive com a instituição de contribuição para aposentadoria e de contribuição patronal para o 
sistema; e b) possíveis mudanças paramétricas no regime, tais como a instituição de idade mínima 
para inatividade. 
 2.5. Avaliação atuarial do regime de previdência dos servidores civis da União 
 2.5.1. Conceitos 
 A avaliação atuarial representa o cálculo das obrigações e direitos previdenciários 
gerenciados pela União, ao longo das próximas décadas, para com servidores públicos federais, 
titulares de cargos efetivos civis, demonstrando-se os fluxos monetários de receitas de contribuição e 
de despesas com pagamentos de benefícios. Essa avaliação resulta em um instrumento gerencial de 
análise dos fluxos financeiros futuros esperados com a previdência dos servidores públicos da União.  
 Agrega-se à avaliação atuarial, que compõe o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias em 
cada ano, o balanço atuarial das receitas e despesas futuras. Esse balanço consiste no cotejamento 
entre as receitas e despesas previdenciárias futuras, trazidas a valor presente mediante desconto por 
uma taxa de juros pré-determinada. O resultado apresentado no balanço atuarial demonstra a 
existência ou não de déficit/superávit no regime previdenciário. 
 As informações utilizadas na avaliação atuarial são basicamente de três naturezas: 
informações de natureza funcional (órgão ao qual o servidor é vinculado, data da posse, data do 
último cargo e outros); financeiras (remuneração e contribuição); e pessoais (composição familiar, 
data de nascimento, etc.). 
 A responsabilidade de realizar esta avaliação atuarial é do Departamento dos Regimes de 
Previdência Social no Serviço Público da SPS/MPS, conforme previsto no art. 9º, inciso III, do 
Decreto nº 6.417, de 31/3/2008, que aprovou a estrutura regimental do Ministério da Previdência 
Social. 
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 Atualmente, esta projeção é elaborada mediante uso de aplicativo próprio do MPS conhecido 
como Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Públicos de Previdência Social (Siprev). 
Entretanto, de acordo com informações obtidas em reuniões com gestores da pasta, esse sistema será 
substituído brevemente por outro que está em elaboração no Ministério.  
 2.5.2. Hipóteses e premissas  
 Para a projeção atuarial do PLDO referente ao ano de 2011, foram utilizadas as seguintes 
premissas e hipóteses, delimitadas pela Portaria MPS nº 403, de 10/12/2008:  
 a) tábuas biométricas: 1) sobrevivência de válidos e inválidos: IBGE 2007; 2) mortalidade de 
inválidos: experiência do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC); 3) 
entrada em invalidez: Álvaro Vindas; 4) auxílio-doença: MPS (experiência do RGPS); e 5) salário-
maternidade: MPS (experiência do IBGE); 
 b) crescimento salarial por mérito: usou-se uma taxa de 1% a.a. como representativa do 
crescimento salarial em cada carreira originado do tempo de serviço decorrido. Esse crescimento foi 
calculado a partir da aplicação de uma função exponencial; 
 c) crescimento salarial por produtividade e real dos benefícios: não foi utilizada a hipótese de 
reajuste dos salários e benefícios por produtividade; 
 d) taxa de inflação futura: até o ano de 2014, foram utilizados os parâmetros 
macroeconômicos da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda; enquanto que, de 
2015 em diante, a fonte foi estabelecida pela Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuária 
(CGEDA/SPS/MPS) e estimada em 3,5% para cada ano; 
 e) reposição de servidores: a projeção não utilizou a hipótese de reposição de servidores; 
 f) alíquotas de contribuição: adotaram-se alíquotas de contribuição de 11% para os servidores 
ativos. Considerou-se ainda que a União continuará a contribuir com uma alíquota em dobro daquela 
paga pelo servidor ativo, conforme os dispositivos da Lei nº 10.887/2004. Quanto aos aposentados e 
pensionistas, assumiu-se que esses continuarão a contribuir com 11% sobre a parcela do benefício 
que excede ao teto de benefícios da Previdência Social; 
 g) família padrão: para servidores do sexo masculino, cônjuge cinco anos mais novo e um 
filho vinte e sete anos mais novo; e para servidores do sexo feminino, cônjuge cinco anos mais velho e 
um filho vinte e dois anos mais novo; 
 h) idade de entrada no mercado de trabalho: utilizou-se a hipótese de que o servidor contribui 
para qualquer sistema de previdência entre os 18 anos de idade e sua entrada no serviço público, 
apesar de não levar em conta possível compensação financeira entre regimes; 
 i) taxa de rotatividade: usou-se a taxa de rotatividade de 1% ao ano; 
 j) taxa de juros: utilizou-se taxa de juros de 6% para desconto de valores de pagamento de 
benefícios e recebimentos de contribuição para efeito de cálculo para o balanço atuarial do RPPS da 
União; 
 k) regras de elegibilidades: utilizaram-se as regras constantes das Emendas Constitucionais 
nºs 41/2003 e 47/2005, tanto a regra permanente como as regras de transição aplicadas àqueles que 
já eram servidores públicos em dezembro de 2003; 
 l) regime financeiro e método de custeio: o cálculo do resultado atuarial com a atual geração 
de servidores ativos, inativos e pensionistas cotejou o valor atual das obrigações futuras contra o 
valor atual das contribuições futuras, tendo sido usado o método agregado para o cálculo das 
provisões matemáticas prospectivas. 
 2.5.3 Apresentação da avaliação atuarial dos servidores civis no PLDO 
 Considerando como referência a avaliação atuarial inserida no PLDO 2011, esta é 
apresentada por meio de cinco anexos (Anexo 3, fls.104-115). No Anexo I consta o balanço atuarial 
que consiste em um quadro dividido por duas colunas (ativo e passivo). A coluna de ativo demonstra o 
valor presente atuarial das contribuições sobre os salários e benefícios; enquanto que a coluna de 
passivo evidencia o valor presente atuarial dos benefícios concedidos (aposentadorias e pensões) e 
também dos benefícios a serem concedidos. A diferença entre o valor atuarial presente das 
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contribuições e dos benefícios concedidos e a conceder informa se existe superávit/ou déficit atuarial. 
No caso específico da avaliação atuarial para o PLDO 2011, foi apurado déficit atuarial e este, no 
balanço ora em descrição, aparece na coluna de ativo, com o propósito de igualar as colunas de ativo 
e passivo. 
 O Anexo II retrata as projeções atuariais do regime de previdência dos servidores civis da 
União, considerando a atual geração de servidores, inativos e pensionistas perpassando os períodos 
de 2010 a 2103, mediante o uso de valores correntes. Estas projeções consistem em cálculo do 
resultado previdenciário ano a ano, mediante diferença entre receitas e despesas previdenciárias. 
 Já os Anexos III, IV e V são gráficos que apresentam visualmente as informações das projeções 
atuariais do Anexo II. 
 2.5.4. Apresentação da projeção atuarial dos servidores civis no RREO 
 Quanto ao demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência social dos 
servidores públicos civis, publicado no último RREO de cada exercício financeiro, em cumprimento 
ao art. 53, § 1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, este consiste em avaliação atuarial 
similar à publicada nos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias anuais.  
 No entanto, a projeção atuarial publicada no RREO é uma evidenciação mais sintética, pois 
não expõe informações qualitativas. Esta projeção resume-se em apresentar as receitas e despesas e o 
respectivo resultado previdenciário ao longo de 35 anos, ou seja, um período bem mais restrito que a 
projeção inserida no PLDO que é de pelo menos 75 anos. 
 Por outro lado, esta projeção traz uma informação adicional, que é o cálculo das receitas, 
despesas e resultado previdenciário também como percentual do produto interno bruto de cada ano 
projetado, que auxilia ao leitor na verificação do impacto de valores quanto ao montante de recursos 
gerados pela economia do país em determinado ano. 
 2.5.5. Achados 
 2.5.5.1. Órgãos Federais não apresentam as informações solicitadas pela SPS/MPS para 
elaborar a avaliação atuarial dos servidores civis da União. 
 As avaliações atuariais estão previstas no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’,  c/c   art. 53, § 1º, 
inciso II, da LRF e Portaria MPS nº 403, de 10/12/2003 e são elaboradas com dados de pessoais do 
Poder Executivo (informações de órgãos abrangidos pelo Siape, mais Banco Central do Brasil e 
Agência Brasileira de Inteligência); Poder Judiciário (abrangendo Justiça Eleitoral – TSE e TREs, 
Justiça do Trabalho – TST e TRTs, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Conselho de Justiça 
Federal); Tribunal de Contas da União; Câmara dos Deputados; Senado Federal; Ministério Público 
da União (envolvendo MP do Distrito Federal e Territórios, MP Federal, MP Militar e MP do 
Trabalho). 
 Destarte, a SPS/MPS deveria receber informações de 70 órgãos públicos. Mas há 
inadimplemento e resistência dos órgãos em fornecerem essas informações.  
 No que tange às informações que subsidiarão a elaboração dos próximos RREO e PLDO, a 
SPS informou, em 29/9/2010 (Anexo 1, v.4, fls. 814-820), que, até aquele momento, tinha recebido 
informações de 58 órgãos, sendo que doze ainda não tinham enviado as informações, apesar de o 
prazo já se encontrar expirado. Nesta lista de doze órgãos inadimplentes, destaca-se a presença do 
Ministério do Planejamento, pois é o responsável pela consolidação das informações dos servidores 
públicos civis da União de quase todos os órgãos/entidades do Poder Executivo (órgãos que utilizam 
o Siape), exceto Banco Central (BC) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que possuem 
sistemas próprios de administração de pessoal. 
 Essa falta de envio das informações à SPS/MPS tem sido recorrente. O próprio Plenário desta 
Corte de Contas já se manifestou a este respeito ao prolatar o Acórdão nº 1.465/2003, no qual 
determinou a diversos órgãos federais que encaminhassem regularmente os dados solicitados pela 
SPS (item 9.5). Essa determinação parece não ter surtido o efeito almejado, pois as avaliações 
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atuariais integrantes dos anexos da LDO (ou PLDO) dos anos de 2008, 2009 e 2010 fazem menção 
explícita ao fato de alguns órgãos não terem enviado as informações solicitadas.  
 De acordo com os gestores da SPS/MPS, a principal causa para os órgãos não enviarem as 
informações de pessoal que subsidiam a elaboração de projeções atuariais é a inexistência de 
legislação e normativos que, explicitamente, regulamentem a obrigação dos órgãos e seus respectivos 
gestores de cumprirem com esta tarefa e prevejam penalidades contingentes ao seu não cumprimento.  
 A indisponibilidade de informações a respeito dos servidores ativos, inativos e pensionistas 
resulta na imprecisão das informações geradas pela projeção atuarial dos servidores civis da União, 
comprometendo a apuração de resultado atuarial. Ademais, inexistindo informações atualizadas sobre 
os servidores e seus dependentes, a SPS tem que recorrer a banco de dados de anos anteriores a fim 
de reduzir o prejuízo decorrente da falta de dados atualizados. 
 Com base no exposto, propõe-se recomendar à Casa Civil da Presidência da República que 
avalie a conveniência de inserir nos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo que 
obrigue os órgãos a enviar as informações atuariais à SPS/MPS anualmente, conforme modelo e 
dados especificados na Portaria MPS nº 403, de 10/12/2003, com o propósito de possibilitar a 
elaboração das projeções atuariais previstas no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’,  c/c   art. 53, § 1º, 
inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. 
 2.5.5.2. Baixa qualidade das informações de pessoal enviadas pelos órgãos à SPS/MPS 
 A Portaria MPS nº 403, de 10/12/2003, especifica as informações que devem ser enviadas à 
SPS/MPS requeridas para a elaboração das projeções atuariais.  Entretanto, em entrevista com gestor 
da SPS/MPS, este informou que os dados obtidos junto aos órgãos para elaboração da projeção 
atuarial, muitas vezes, não têm qualidade satisfatória.  Evidência dessa má qualidade de dados é 
relatada na própria avaliação atuarial do PLDO 2011 (Anexo 3, fls.104-115), que informa terem sido 
consideradas as mesmas informações cadastrais da base de dados de 2008, para fins de avaliação 
atuarial para o exercício de 2010, modificando somente o posicionamento das informações para 
dezembro de 2009, em razão de a maior massa de informações terem sido apresentadas de forma 
incompleta ou em estrutura incompatível ou ainda além do prazo estabelecido, inviabilizando a 
projeção atuarial com dados de 2009. 
 Quanto às informações fornecidas até setembro de 2010, para elaboração das próximas 
avaliações atuariais, a SPS/MPS informou que, dos órgãos que enviaram informações, 26 tiveram as 
informações devolvidas/rejeitadas, pois os dados necessitavam de ajustes (Anexo 1, v.4, fl. 818).  
 A fim de testar a qualidade, consistência e confiabilidade dos dados enviados, a equipe de 
auditoria solicitou à SPS/MPS a disponibilização do banco de dados com informações que são 
utilizadas para elaboração da projeção atuarial. A Secretaria forneceu à equipe de auditoria, por 
meio de CD (Anexo 1, v.1, fl. 326), informações de banco de dados referentes aos anos de 2007 e 
2008. 
 A equipe de auditoria realizou alguns testes mediante uso do aplicativo Audit Command 
Language (ACL), com base no qual foram geradas e extraídas tabelas de ativos, inativos e 
pensionistas para os dois anos. De posse dessas tabelas, extraíram-se dados que possibilitam aferir a 
qualidade, consistência e confiabilidade das informações. 
 No que tange às informações constantes do banco de dados de 2007, a equipe de auditoria 
verificou as seguintes tabelas: 
 a) aposentados: esta tabela possui 15 campos com 397.036 registros de aposentados. Dentre 
esses campos, observaram-se algumas inconsistências: i) campo de ‘data de nascimento’: 14 
aposentados com data de nascimento nula e 27 aposentados com nascimento no ano de 1900 (0,01%); 
ii) campo ‘data da posse’: 3.696 registros com data de posse zerada (0,93%); iii) campo ‘benefícios’: 
621 registros com benefícios acima de R$ 24.501,00 (0,15%). 
 b) ativos: esta tabela possui 15 campos com 573.413 registros de ativos. Dentre esses campos, 
notaram-se algumas inconsistências: i) campo de ‘data de nascimento’: 110 servidores com datas de 
nascimento anteriores a 31/12/1936 (ou seja, servidores acima de 70 anos e que deveriam estar 
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aposentados compulsoriamente) (0,02%); ii) campo ‘tempo de serviço’: 21.021 registros com tempo 
de serviço zerado (3,66%); iii) campo ‘cargo’: este campo não está preenchido em 311 registros e em 
outros 600 registros ele contém zeros (0,16%). 
 c) pensionistas: esta tabela possui 15 campos com 311.191 registros de pensionistas. Dentre 
esses campos, verificaram-se algumas inconsistências ou indícios de inconsistências: i) campo ‘data 
de nascimento’: constatamos 8 registros sem data e 202 registros com pessoas nascidas entre 
17/1/1900 e 31/12/1906 (0,07%) (ou seja, pessoas com mais de 100 anos de idade; ii) campo ‘cargo’: 
verificamos que este campo não está preenchido em 928 registros (0,30%). 
 Quanto às informações constantes do banco de dados de 2008, verificamos as seguintes 
tabelas: 
 a) aposentados: esta tabela possui 15 campos com 391.037 registros de aposentados. Dentre 
esses campos, notaram-se as seguintes inconsistências: i) campo ‘data de nascimento’: constam 
apenas nascimentos a partir de 1/1/1938, apesar de ser bastante provável a existência de aposentados 
com data de nascimento anterior a essa data; ii) campo ‘data da posse’: constatamos 924 registros 
com a data da posse zerada (0,23%); iii) campo ‘benefício’: ocorrência de 56 registros com valor 
além do teto salarial do serviço público; iv) campo ‘cargo’: verificamos 671 registros sem 
preenchimento e outros 339 com registro de campo ‘zerado’ (0,25%); 
 b) ativos: esta tabela possui 15 campos com 581.836 registros de ativos. Dentre esses campos, 
a equipe de auditoria constatou as seguintes inconsistências: i) campo ‘data de nascimento’: 110 
servidores com datas abaixo de 31/12/1936 (servidores acima de 70 anos) (0,19%); ii) campo ‘tempo 
de serviço’: 20.979 registros com tempo de serviço zerado (3,61%); iii) campo ‘cargo’: o campo 
cargo não está preenchido em 3.270 (0,56%) registros e zerado em outros 707 registros (0,12%). 
 c) pensionistas: esta tabela possui 15 campos com 331.866 registros. Dentre esses campos, a 
equipe de auditoria notou as seguintes inconsistências: i) campo ‘cargo’: não preenchimento em 
4.069 registros (1,22%); ii) campo ‘benefício’ possui 225 registros com valores de salário acima do 
teto constitucional. 
  Como dito, de acordo com a avaliação de gestores da SPS/MPS, a principal causa da baixa 
qualidade das informações, que são prestadas pelos órgãos, consiste na falta de dispositivo legal que 
estabeleça a obrigação dos órgãos de enviar as informações conforme as especificações requeridas. 
Em decorrência disso, muitas vezes a SPS/MPS tem que utilizar base de dados de anos anteriores, 
pois as informações enviadas não podem ser utilizadas. 
 A baixa qualidade, inconsistência e imprecisão de informações sobre os servidores ativos, 
inativos e pensionistas resultam na imprecisão das informações geradas pela projeção atuarial dos 
servidores civis da União, comprometendo a apuração de resultado atuarial. A proposta de 
encaminhamento apresentada no item 2.5.5.1, acima, deverá ser suficiente para corrigir as 
impropriedades relacionadas à qualidade dos dados enviados à SPS/MPS. 
 2.5.5.3. Inexistência de tábua de mortalidade específica para os servidores públicos 
 O Plenário do TCU, por meio do subitem 9.1 do Acórdão nº 1.465/2003, determinou ao 
Ministério da Previdência Social que ‘desenvolva tábua de vida específica para servidores públicos 
civis e militares da União, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e 
com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)’. No entanto, esta 
determinação ainda não foi atendida. Em entrevista com gestores da SPS/MPS, a equipe arguiu sobre 
a possibilidade de confeccionar uma tábua de vida específica para os servidores públicos. O gestor 
respondeu que é possível a elaboração. 
 Tal tábua provavelmente resultaria em um maior déficit atuarial para os servidores da União, 
tendo em vista que há indicativos de que o servidor público possui uma expectativa de vida maior que 
a população geral. Isto porque o servidor público federal possui na velhice rendimentos salariais, em 
média, mais altos e melhor qualidade de vida do que a população em geral. Como justificativa para o 
não cumprimento da determinação, o gestor alegou que a elaboração de uma tábua específica 
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demandaria custo e esforço alto. Provavelmente, seria necessária a contratação de uma consultoria 
ou instituto, mas em 2003 existiam outras prioridades naquela Secretaria. 
 O uso da tábua geral de mortalidade do IBGE para cálculo das projeções atuariais do regime 
próprio de previdência social dos servidores públicos civis pode resultar em distorção dos resultados 
atuariais desse regime, pois provavelmente a expectativa de vida dos servidores seja maior que a da 
população geral. Isso se confirmando, a atual projeção atuarial estaria a distorcer os resultados no 
sentido de reduzir a estimativa de déficit atuarial do regime. 
 Portanto, considerando que a tábua de mortalidade do IBGE pode distorcer os resultados 
atuariais do RPPS da União, propõe-se que o Tribunal determine ao Ministério da Previdência Social 
que desenvolva, no prazo de 180 dias, tábua de vida específica para servidores públicos civis e 
militares da União, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e com a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme determinação contida no 
item 9.1 do Acórdão nº 1.465/2003 do Plenário.  
 2.5.5.4.  Adoção de premissa que não prevê reposição de servidores nas projeções atuariais 
 Exame das avaliações atuariais para o RPPS da União, que compõem os PLDO para os 
exercícios de 2008 a 2011, revelou que todas adotaram a premissa de que não haverá reposição de 
servidores, ou seja, as projeções consideram apenas os servidores civis integrantes da geração atual, 
bem como dos aposentados e pensionistas. Porém, a Portaria MPS nº 403/2003, em seu art. 7º, § 2º, 
admite a possibilidade da expectativa de reposição de servidores, desde que não resulte em aumento 
de massa de segurados ativos e os critérios adotados estejam devidamente demonstrados e justificados 
em nota técnica atuarial. 
 Conforme se pode observar (...) nos últimos anos, houve um incremento significativo de 
servidores públicos da União. Em 2004, havia 538 mil servidores ativos enquanto que, em 2010, este 
contingente ultrapassou 600 mil pessoas. 
 Em entrevista com gestor da SPS/MPS, este informou que, nas primeiras projeções atuariais 
elaboradas (início desta década), havia um discurso de ‘extinção do RPPS’ (teorias neoliberais, então 
em voga) e, consequentemente, não existia razão para inserir critérios de reposição de servidores. No 
entanto, argumentou que as próximas projeções já poderão considerar a hipótese de reposição.  
 No presente contexto, cabe lembrar que já existe no âmbito da SRH/MP um anteprojeto de lei 
em estudo prevendo a regulamentação do RPPS da União (Anexo 1, V. 1, pp. 234-266), como já 
mencionado no item 2.3 deste relatório. Além disso, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 
nº 1992/2007 que trata da previdência complementar dos servidores da União (Anexo 1, v. 4, fls. 876-
884).  A premissa de não reposição de servidores, que tem sido adotada nas projeções atuariais, seria 
aceitável a partir do momento em que ocorresse aprovação desse projeto de lei, tendo em vista que ele 
prevê fundos separados para cobrir os benefícios daqueles que ingressassem no regime de 
previdência complementar e para aqueles servidores que ainda ficassem condicionados às atuais 
regras, sendo que estes últimos constituiriam um grupo em extinção. 
 A adoção da premissa de não reposição de servidores, sem que ainda tenha sido aprovado 
projeto de lei de previdência complementar, aliado ao aumento de contingente de servidores ativos 
observado nos últimos anos, distorce os valores de contribuições, despesa e massa de segurados nas 
projeções de longo prazo, impactando a apuração do resultado atuarial.  
 Considerando o exposto, propõe-se determinar à SPS/MPS que insira premissa que preveja 
reposição de servidores na avaliação atuarial concernente ao Regime Próprio de Previdência Social 
dos servidores civis da União, conforme prevê o art. 7º, § 2º, da Portaria MPS nº 403/2003, tendo em 
vista que de 2004 a 2010 o contingente de servidores ativos aumentou de 538 mil para mais de 600 
mil. 
 2.5.5.5. Acentuada discrepância no horizonte prospectivo das projeções atuariais incluídas no 
RREO e no PLDO 
 As avaliações atuariais do RPPS dos servidores da União incluídas nos projetos de LDO 
referentes aos exercícios de 2007 a 2011 foram elaboradas com a estimativa de receita e despesa para 
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um período de, pelo menos, 94 anos, enquanto que as projeções atuariais apresentadas no RREO 
referente aos anos de 2007 a 2009 contemplaram apenas período de 35 anos. O Manual de 
Demonstrativos Fiscais previa que a projeção atuarial seria elaborada para um universo de pelo 
menos 75 anos, conforme dispunha a Portaria MPAS nº 4.992/1995, mas que foi revogada pela 
Portaria MPS nº 403/2008. 
 A principal causa para a discrepância constatada baseia-se na ausência de previsão explícita 
na Portaria MPS nº 403/2008 a respeito do período de evidenciação da projeção atuarial a ser 
publicada no RREO e no PLDO.  
 A evidenciação da projeção atuarial apresentada no RREO, que contempla um universo exíguo 
de anos (apenas 35 anos), reduz o nível de transparência da gestão do RPPS, pois dificulta o exame 
dos impactos de receita e despesa previdenciárias do regime no longo prazo. Esse procedimento 
agrava-se pelo fato de que as avaliações atuariais que compõem os projetos de LDO, que são mais 
completas quanto à quantidade de informações, não têm sido replicadas nos anexos das respectivas 
leis de diretrizes orçamentárias. 
 Destarte, propõe-se ao Tribunal determinar à SPS/MPS, responsável pela elaboração das 
avaliações atuariais, e à STN/MF, responsável pela publicação do RREO, que tomem providências 
para aumentar a duração do período prospectivo da projeção atuarial do RPPS publicada no RREO, 
de modo similar ao período contemplado na avaliação atuarial presente no PLDO, tendo em vista o 
aumento que pode advir da implementação da referida mudança no nível de transparência das 
informações concernentes à sustentabilidade deste regime previdenciário. 
 2.6. Avaliação atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares das Forças 
Armadas e seus pensionistas 
 2.6.1. Conceitos e apresentação no PLDO 
 A avaliação atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares das Forças 
Armadas tem o mesmo embasamento legal da avaliação atuarial do RPPS de servidores civis da 
União, ou seja, baseia-se no art. 4º, § 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000. Essa avaliação 
atuarial consiste no cotejamento das contribuições dos militares para o pagamento de benefício de 
pensão e a despesa com essas pensões no longo prazo, resultando em valores de déficit ou superávit 
do benefício de pensão dos militares. 
 Atualmente, a avaliação atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares é 
elaborada com um horizonte prospectivo de 75 anos, abrangendo benefícios com pagamento de 
remunerações e proventos dos militares ativos, inativos e pensionistas das Forças Armadas. Os dados 
cadastrais que suportam as informações dessa avaliação atuarial são extraídos do Banco de 
Informações Estratégicas e Gerenciais do Ministério da Defesa (BIEG), que é alimentado com 
informações provenientes dos centros de pagamentos dos Comandos Militares (Marinha, Exército e 
Aeronáutica). O processamento das informações para efeito da elaboração da avaliação atuarial 
ocorre mediante uso do mesmo software adotado pelo MPS para fazer as projeções dos servidores 
civis (Siprev). 
 Para o PLDO de 2011, a avaliação atuarial dos compromissos da União com os militares foi 
confeccionada com dados cadastrais e financeiros referentes ao ano de 2009. A elaboração dessa 
projeção atuarial perpassa outras três etapas, representadas pela análise dos dados, confecção de 
base técnica e apresentação dos resultados da avaliação. 
 No que tange à análise dos dados, a equipe responsável pela elaboração da avaliação atuarial 
verifica se há inconsistências nos dados extraídos do BIEG para militares ativos, inativos e 
pensionistas. Para avaliação de 2011, a base de dados apresentou pequenas inconsistências relativas 
às datas de nascimento, datas de ingressos nos Comandos Militares e datas de inatividade. 
 Quanto às bases técnicas, a avaliação atuarial contempla as seguintes variáveis: 
 a) grupos avaliados: os beneficiários são divididos em doze grupos (entre oficiais de carreira, 
oficiais temporários, praças de carreira, praças temporários, inativos, pensionistas e ex-
combatentes); 
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 b) estimativa da idade média de entrada no serviço ativo para geração futura: 22 anos para 
oficiais de carreira, com dois anos de serviço anterior; 25 anos para os oficiais temporários; e 21 
anos de idade para praças, sem tempo de serviço anterior; 
 c) tábuas biométricas: para sobrevivência/mortalidade de válidos foi empregada a AT-49 
homens; para sobrevivência/mortalidade de inválidos usou-se a IAPC; e entrada em invalidez 
mediante tábua Álvaro Vindas; 
 d) desligamento do serviço ativo: considera-se que, em média, os militares de carreira passam 
para reserva aos 31 anos de serviço ativo e aqueles com mais de 31 anos de serviços passariam 
imediatamente para inatividade. Quanto aos militares temporários, considera-se, por hipótese, que 
permanecem em atividade por sete anos em média, sendo que, após esse período, são desligados sem 
passar à condição de inativos e sem perceberem remuneração regular; 
 e) reposição do contingente de militares da ativa: o estudo prevê a possibilidade de reposição, 
mantendo constante o contingente de militares ao longo dos 75 anos abrangidos; 
 f) família padrão: é elaborado um modelo de família padrão com base em informações do 
Fundo de Saúde do Exército; 
 g) evolução salarial: é elaborada a partir da média dos salários dos militares ativos por tempo 
de serviço, o círculo hierárquico e o tipo de atividade; e 
 h) salário de contribuição e remuneração total: representa a soma das parcelas 
remuneratórias sobre as quais o militar contribui para pensão militar. 
 Os resultados da avaliação atuarial dos compromissos financeiros da União com militares das 
Forças Armadas e seus pensionistas publicada no PLDO 2011 trouxeram as seguintes informações:  
 a) efetivo (número de beneficiários): gráfico e tabela com a projeção de quantidade de 
militares inativos e pensionistas ao longo dos 75 anos projetados (Anexo 3, fl.51); 
 b) remuneração média: gráfico com a projeção da remuneração média de militares ativos, 
inativos e pensionistas ao longo de 75 anos (Anexo 3, fl.49); 
 c) total de pagamentos: gráfico e tabela que projeta o total de salários a ser pago nos 
próximos 75 anos para militares ativos, inativos e pensionistas (Anexo 3, fls.49-52); 
 d) déficit/superávit propriamente dito: gráfico com curva que aponta a existência ou não de 
déficit/superávit, por meio de cotejamento dos recursos financeiros necessários para o pagamento das 
pensões militares com os valores arrecadados, mensalmente, na remuneração dos militares da ativa e 
da inatividade, acrescidos com a contribuição patronal correspondente (Anexo 3, fl.50v); e 
 e) tabela 13: tabela com a projeção atuarial dos valores monetários anuais de contribuição 
para pagamento de pensão e de benefícios de pensão concedidos e a conceder para os atuais militares 
da ativa com gerações futuras e para os atuais e futuros militares inativos e pensionistas, ao longo de 
75 anos (Anexo 3, fl. 53). 
 2.6.2. Achados 
 2.6.2.1. Inclusão de contribuição patronal nas projeções atuariais dos encargos 
previdenciários com militares 
 A avaliação atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares das Forças 
Armadas, incluída no PLDO de 2007 a 2011, contém projeção atuarial que inclui contribuição da 
União como parcela patronal de 15%, calculada como sendo de valor correspondente a duas vezes a 
contribuição do militar para pensão. A contribuição dos militares para pensão está disposta no 
parágrafo único do art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, alterado pelo art. 27 da MP nº 2.215-10/2001, que 
estabelece alíquota para a pensão militar igual a 7,5%. Esta alíquota pode ser complementada em 
1,5% para aqueles que já eram militares quando da edição da MP e optaram pela contribuição 
adicional até 29/12/2000, com o propósito de garantir pensão para suas filhas independentemente de 
idade ou estado civil. 
 Entretanto, os dispositivos legais supracitados não preveem a existência de contribuição 
patronal da União para pensões militares. Os gestores do Ministério da Defesa reconhecem que a 
contribuição patronal dos militares não está prevista na legislação, e justificaram sua inserção na 
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projeção atuarial por analogia ao que foi estabelecido para os servidores civis (Anexo 1, v.2, fl. 333). 
Para os civis, o art. 8º da Lei nº 10.887/2004 estabelece que a contribuição patronal será o dobro da 
contribuição do servidor ativo. 
 Tendo em vista que a contribuição patronal para o regime dos servidores civis está prevista 
explicitamente no art. 8º da Lei nº 10.887/2004, pode-se inferir, por analogia, que haveria também 
previsão legal explícita para contribuição patronal associada ao regime dos militares, caso esse 
tivesse sido o intuito do legislador. A ausência dessa previsão legal desautoriza o gestor a assumir 
que há recursos da União especificamente destinados à manutenção do regime previdenciário dos 
militares, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade, explicitado no caput do art. 
37 da CF/88, o qual estabelece que os atos do gestor público devem ser juridicamente embasados.    
 A causa principal de as projeções atuariais dos compromissos financeiros da União com os 
militares das Forças Armadas e seus pensionistas preverem a existência de contribuição patronal da 
União é a assunção de um paralelismo com a forma de financiamento dos benefícios previdenciários 
dos servidores civis da União, bem como a adoção de metodologia similar à apuração dos resultados 
atuariais do regime dos servidores civis, como, por exemplo, o uso do mesmo programa 
computacional. Ocorre que, conforme já explicado no item 2.4 deste relatório, as formas de 
contribuição, incidência e base de cálculo do regime dos servidores civis são diferentes daquelas que 
atingem os contribuintes militares, ou seja, são dois ‘regimes’ distintos. Logo, não se justifica a 
inclusão nas projeções atuariais de uma contribuição patronal não prevista em lei, especialmente 
quando não há contribuição dos beneficiários como contrapartida. 
 A previsão nas avaliações atuariais dos compromissos com militares de uma contribuição 
patronal, que não está disposta em Lei, majora em 200%, em cada exercício, os volumes de recursos 
para cobertura do benefício de pensão, haja vista o cálculo de contribuição em dobro. Tal 
impropriedade reduz falsamente a previsão do déficit com as pensões militares ao contabilizar uma 
receita que não tem previsão legal e não será arrecadada. 
 Considerando esta metodologia quanto à apuração do resultado das pensões militares como 
irregular, o resultado atuarial do regime de pensões militares é outro. Por exemplo, a projeção 
atuarial prevê que, em 2011, o déficit com pensões militares será da ordem de R$ 5,43 bilhões, mas, 
descontando a contribuição patronal que não existe, este déficit sobe para R$ 9,22 bilhões (Tabela 4, 
Anexo A). Dessa forma, o déficit atuarial com militares para 2011 seria 69,80% maior do que o 
previsto no PLDO 2011. 
 O fato de os recursos destinados à cobertura do déficit ou a suposta contribuição patronal 
advirem da mesma fonte, o Tesouro Nacional, não pode ser usado como argumento para manter a 
inclusão de contribuição patronal nas avaliações atuariais. Essa inclusão distorce as informações a 
respeito do déficit, o que pode comprometer relevantes aspectos do planejamento orçamentário e de 
decisões políticas concernentes à sustentabilidade dos regimes previdenciários no longo prazo. 
 A divulgação de informações inexatas a respeito das contas públicas pode inclusive macular o 
princípio da transparência da gestão pública, explicitado nos arts. 48, 48-A e 49 da LRF. 
Principalmente, quando se considera que a LDO desempenha importante papel no planejamento da 
gestão pública, conforme especificado no art. 4º da LRF, e constitui-se em um dos instrumentos de 
transparência da gestão fiscal, de acordo com o caput do art. 48 da mesma lei. Portanto, as 
informações contidas nesse dispositivo legal devem buscar a exatidão. 
 Diante do exposto, propõe-se que o Tribunal determine à Secretaria de Organização 
Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) que não inclua projeção de contribuições que não 
estão previstas em lei, tal como contribuição patronal para pagamento de pensão militar, na 
avaliação atuarial dos compromissos financeiros da União com militares das Forças Armadas e seus 
dependentes, tendo em vista o que estabelecem os arts.. 1º e 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com alterações 
inseridas pelo art. 27 da MP nº 2.215-10/2001 c/c os princípios da legalidade, insculpido no art. 37, 
caput, da CF/88, e da transparência, explicitado nos arts.. 48, 48-A e 49 da Lei Complementar nº 
101/2000. 
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 2.6.2.2. Resultado da avaliação atuarial não inclui os dispêndios com militares inativos, mas 
apenas as despesas com pensionistas 
 As projeções atuariais dos compromissos financeiros da União com militares e pensionistas, 
incluídas no PLDO, têm calculado resultados atuariais que contabilizam apenas contribuições e 
gastos com pensões militares, deixando de inserir nesses cálculos os valores despendidos pela União 
com militares inativos (reserva remunerada e reforma). Esse procedimento tem sido adotado, a 
despeito de seus anexos apresentarem os valores de salário de contribuição dos militares inativos ao 
longo de um período de 75 anos. 
 Os gastos com inativos militares, apesar de serem custeados com recursos do Tesouro 
Nacional e não possuírem fonte própria de contribuição como as pensões militares, revestem-se em 
despesas de natureza previdenciária, classificação esta corroborada pelos Orçamentos Gerais da 
União, que classificam a ação de pagamento de aposentadoria e pensões de militares das Forças 
Armadas na função orçamentária de código ‘09’, que representa gastos com previdência social (Ação 
09.272.0089.0179.0001 – Pagamento de aposentadorias e pensões – Militares das Forças Armadas). 
Ademais, os resultados financeiros de pessoal da União, principalmente aqueles publicados no RREO, 
sempre incluem, para efeito de resultado previdenciário, os valores com inativos militares. Portanto, 
as despesas com inativos militares possuem natureza previdenciária e deveriam constar das 
avaliações atuariais do regime.  
 A justificativa para não incluir os valores a serem despendidos com militares inativos no 
cálculo do resultado dos compromissos financeiros com militares e pensionistas reside no fato de os 
militares contribuírem apenas para pensão, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 3.765/1960, com 
alterações inseridas pelo art. 27 da MP nº 2.215-10/2001. Além disso, os valores recebidos pelo 
militar na inatividade (reserva remunerada e reforma) têm sido interpretados como uma forma de 
prestação pecuniária de obrigação da União, em virtude das peculiaridades da carreira militar.  
 Um dos principais efeitos de não incluir os gastos com aposentados militares no cálculo do 
resultado atuarial é reduzir as estimativas do montante de recursos que deverão ser despendidos pelo 
Tesouro Nacional para pagamento dessas despesas no longo prazo, o que distorce o déficit atuarial 
desse regime. Como mencionado anteriormente, de acordo com a LRF, a LDO é peça essencial para o 
planejamento orçamentário (art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’) e para a transparência da gestão 
pública (art. 48, caput), e, por isso, as informações ali contidas devem ser elaboradas da forma mais 
completa e exata possível. 
 A Tabela 4 no Anexo A [não reproduzido neste acórdão] possibilita comparar os resultados 
aproximados de diferentes formas de se elaborar a avaliação atuarial dos militares. A tabela inclui as 
estimativas de resultados quando são considerados apenas gastos com pensões, com (Coluna E) e sem 
(Coluna F) a contribuição patronal, e para o caso de serem computadas as despesas com pensionistas 
e inativos sem a contribuição patronal (Coluna G). Pode-se observar, por exemplo, que a estimativa 
de déficit para 2011 aumentaria de R$ 9,22 bilhões (Coluna F) para R$ 21,05 bilhões (Coluna G) com 
a inclusão dos dispêndios com inativos. Portanto, a não inclusão das despesas com inativos na 
avaliação atuarial reduz substancialmente as projeções dos resultados dos encargos com os militares.  
 Logo, considerando o exposto, propõe-se que o Tribunal determine à Secretaria de 
Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) que inclua, nas avaliações atuariais 
dos compromissos financeiros da União com militares das Forças Armadas e seus dependentes, 
coluna específica de resultado atuarial que mostre também as despesas com aposentados militares, ou 
seja, que, além do resultado atuarial cotejando apenas contribuições e gastos com pensões militares, 
insira outra coluna que calcule a diferença entre contribuição para pensões e o total de gastos com 
inativos (militares da reserva remunerada e reformados) e pensionistas, tendo em vista o que 
estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’, da LRF. 
 2.6.2.3. Ausência de publicação no RREO da projeção atuarial dos compromissos financeiros 
da União com militares das Forças Armadas e seus pensionistas  
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 O art. 53, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que o RREO referente 
ao último bimestre do exercício será acompanhado de demonstrativos das projeções atuariais dos 
regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. A equipe de auditoria 
compulsou o RREO referente ao último bimestre de 2007, 2008 e 2009, (Anexo 3, v.1 fls. 175-183) e 
verificou que eles contêm as projeções atuariais do RGPS e RPPS dos servidores civis, entretanto não 
apresentam informações atuariais concernentes aos compromissos da União com os militares das 
Forças Armadas e seus pensionistas.  
 Questionada a respeito dos motivos para a não inclusão das projeções atuariais afetas aos 
benefícios previdenciários dos militares naquele demonstrativo, a STN/MF respondeu que a avaliação 
atuarial do RPPS com servidores civis também contabiliza as receitas e despesas vinculadas aos 
militares, enfatizando que o termo ‘servidores públicos’, inserto no dispositivo legal 
supramencionado, engloba, além dos servidores civis, também os encargos com militares (Anexo 1, 
v.4, fl. 835). 
 Porém, a informação repassada pela STN/MF não procede, pois a ordem de grandeza dos 
valores incluídos na projeção de receitas e despesas previdenciárias é compatível apenas com o 
regime dos civis. Por exemplo, no RREO de dezembro de 2009, o resultado atuarial com RPPS para 
2010 está estimado em um déficit de R$ 24,1 bilhões. Esse valor é compatível com o resultado 
esperado apenas para o regime dos civis, que estava estimado em R$ 30,2 bilhões (Anexo 3, fls. 100v-
101v), e não para o agregado de civis com militares, tendo em vista que a estimativa para os militares 
separadamente, elaborada pela Seori/MD, foi igual a R$ 4,0 bilhões (Anexo 3, fls. 34v-35), apesar de 
esse valor ser subestimado (inclui contribuição patronal e exclui inativos, ver itens 2.6.2.1 e 2.6.2.2).  
Portanto, a projeção publicada no RREO é calculada apenas para os civis, não abarcando os 
compromissos futuros com o segmento militar. 
 Um dos principais efeitos da falta de publicação das projeções no RREO, além de descumprir 
o disposto na LRF, é restringir significativamente a publicidade das informações concernentes à 
situação atuarial dos encargos com os militares no longo prazo, o que pode prejudicar o 
planejamento orçamentário da União. Considerando, ainda, a importante função atribuída ao RREO, 
pelo caput do art. 48 da LRF, de ser um dos instrumentos de transparência da gestão pública, 
necessário se faz que tal relatório contenha dados precisos e completos. 
 Diante do exposto, propõe-se que o Tribunal determine à Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda (STN/MF) e à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa 
(Seori/MD) que incluam a projeção atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares 
das Forças Armadas e seus pensionistas nas publicações, referentes ao último bimestre do ano, do 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), tendo em vista o que estabelece o art. 53, § 
1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. 
 2.6.2.4. Falta de evidenciação das pensões especiais na projeção atuarial dos compromissos 
financeiros da União com militares das Forças Armadas e seus pensionistas 
 A avaliação atuarial elaborada pela Seori/MD inclui, nas projeções das despesas, os valores 
de pensões especiais, que, em regra, são benefícios sem contribuição, regidos por leis específicas 
diversas, por exemplo, de veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai, Lei das Sete Pragas, 
Montepio militar, dentre outras, não relacionadas às regras do ‘regime’ previdenciário militar em 
vigor. Essa inclusão pode distorcer as informações de duas maneiras. A primeira delas diz respeito ao 
aumento no volume de benefícios pagos para os quais não houve a respectiva contribuição. A segunda 
relaciona-se a mudanças nas características da população militar de pensionistas, haja vista que 
muitas das leis que concederam pensões especiais são muito antigas e incluem regras bastante 
distintas daquelas em vigor para os militares ativos e inativos. Os gestores do Ministério da Defesa 
alegaram, em entrevista, que essas pensões têm um peso significativo sobre as contas do sistema de 
pensão militar, majorando o déficit do regime.  
 A fim de corroborar a informação acima, a Seori/MD elencou as principais pensões especiais 
e valores pagos ao longo dos anos de 2007 a 2009, reunindo-as em 8 grandes grupos, com seus 
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respectivos normativos legais (Anexo 1, V. 2, fls. 335-337). Em 2009, por exemplo, essas pensões 
foram pagas a cerca de 39.600 beneficiários e tiveram um impacto financeiro da ordem de R$ 1,7 
bilhão, conforme dados da Seori/MD. (...) 
 Destarte, a equipe de auditoria calculou outra projeção atuarial, descontando os valores de 
pensões especiais ano a ano. Para efeito de cálculo, arbitrariamente a equipe assumiu que os valores 
com pensões especiais representam um percentual dos valores de pensões para 2009 (ou seja, dividiu-
se o valor de pensões especiais de 2009 pelo valor total de pensões militares em 2009), pois a equipe 
não dispunha de outras informações atuariais dessas pensões especiais. Com base nessa premissa, foi 
obtido um índice de proporção, a partir da divisão do valor total das pensões especiais pelo valor 
total de todas as pensões (0,1509), o qual foi multiplicado pelo valor projetado de pensões militares 
para cada ano. Consequentemente, foi obtida uma coluna com valores de projeção de pensões até o 
ano de 2083, o último ano projetado pela Seori. Posteriormente, foi calculado um novo resultado 
atuarial com pensões militares expurgados de valores de pensões especiais (...).  
 Com base nessas informações, foi possível esboçar o resultado atuarial expurgado de pensões 
especiais (sem contribuição patronal). A grande vantagem desse tipo de cálculo é a possibilidade de 
indicar um resultado atuarial que considere apenas os dispositivos legais atuais para concessão de 
pensão militar, ou seja, a Lei nº 3.765/1960 e alterações posteriores, retratando mais fidedignamente 
os fluxos futuros de receitas e despesas. Assim, (...) o déficit atuarial com pensões militares 
expurgados de pensões especiais, a valores de 2009, será de R$ 7,54 bilhões em 2011, atingindo o seu 
pico em 2037 com o montante de R$ 8,7 bilhões. A partir desse pico, iniciar-se-ia uma tendência de 
redução gradual do déficit, que atingiria o valor de R$ 3,6 bilhões em 2083. Portanto, há significativa 
redução no montante do déficit do regime quando se expurga os valores dessas pensões especiais, o 
que sugere a pertinência de tais valores serem discriminados nas projeções com o propósito de 
aprimorar a transparência da gestão pública, conforme preceitua o art. 48, caput, da LRF.  
 A principal causa para inclusão de tais despesas nas projeções é a assunção de que a 
avaliação atuarial deve incluir todos os dispêndios com pensões militares, por se tratarem de 
despesas de natureza semelhante. No entanto, a discriminação entre os valores de pensões associadas 
a contribuições e aquelas não associadas a contribuições dos beneficiários aumentaria a precisão, e, 
por conseguinte, a transparência das informações veiculadas nas projeções. 
 A inclusão das despesas com pensões especiais para militares no bojo das despesas com 
pensões de forma geral majora a projeção do volume de gastos e modifica as características 
demográficas da população militar de inativos e pensionistas, e, consequentemente, distorce a 
apuração do resultado atuarial, reduzindo o nível de exatidão das informações e das ações de 
planejamento nelas fundamentadas. 
 Tendo em vista essas constatações, cabe encaminhar ao Tribunal proposta de recomendação à 
Seori/MD para que avalie a conveniência e a oportunidade de elaborar avaliação atuarial que 
possibilite discriminar as projeções e resultado atuariais com e sem a inclusão das informações 
referentes aos benefícios decorrentes de pensões especiais oriundas de veteranos das campanhas do 
Uruguai e Paraguai, Lei das Sete Pragas, Montepio Militar, ex-combatentes, ex-combatentes (Lei da 
Praia), e outras semelhantes, de acordo com a lista constante do Anexo 1, v. 2, fls. 335-337, 
considerando que a inclusão, nas projeções atuariais do regime previdenciário dos militares, das 
despesas com pensões especiais militares distorce a apuração do resultado atuarial, na medida em 
que adicionam despesas com benefícios que não contaram com contribuição e alteram as 
características demográficas da população de militares.  
 2.7. Apuração do Resultado do Regime Próprio de Previdência Social da União e do Regime 
Previdenciário com Militares e seus Pensionistas. 
 2.7.1. Conceito 
 O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) está previsto pelo art. 165, § 3º, da 
Constituição Federal. Atualmente, no âmbito da União, a elaboração do RREO é responsabilidade da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), observando as diretrizes previstas no Manual de 

Num. 171263362 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

25 
 

Demonstrativos Fiscais da própria STN/MF. A rotina de elaboração do RREO e de suas tabelas 
auxiliares possui níveis de desenvolvimento por meio de consultas, filtragem de dados extraídos, 
elaboração das pré-tabelas (ou demonstrativos), verificação de inconsistências e elaboração 
propriamente dita dos relatórios. 
 No que tange às consultas, estas são realizadas por meio do Siafi, por meio das versões 
Operacional e Gerencial, sendo realizadas para cada elaboração do RREO cerca de 120 consultas, 
que resultam em 330 planilhas e 115 mil dados básicos. A partir dos dados básicos, são realizados 
filtros por fórmulas do aplicativo Excel para montagem de 59 pré-tabelas. Nessa etapa, os dados 
básicos são reformatados em 111 mil informações que se reduzem em 30 mil informações que são 
estruturadas em demonstrativos e tabelas publicados no RREO (Anexo 1, v.4, fl. 831). 
 2.7.2. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos 
Servidores Públicos 
 O demonstrativo de receitas e despesas do RPPS, exigido pelo art. 53, inciso II, da Lei 
Complementar nº 101/2000 objetiva evidenciar as receitas e despesas desse regime e deve ser 
publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. Sua importância reside no fato de 
que ele é o principal demonstrativo utilizado para divulgação dos resultados previdenciários com 
servidores públicos da União. A própria apreciação das Contas de Governo realizada pelo TCU 
utiliza esse demonstrativo para aferir o resultado previdenciário com servidores. 
 Para sua elaboração, as contas contábeis usadas são as mesmas que são utilizadas pelos 
demais demonstrativos de execução orçamentária. No âmbito do Siafi Gerencial, estas contas estão 
reunidas em ‘grupos de informação’ denominados ‘Relatório da Receita’, ‘Dotação liquidada’, 
‘Dotação autorizada’, ‘Despesas liquidadas’ e ‘Public. mensal’. 
 No Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores 
públicos presente no RREO de dezembro de 2009 (Anexo 3, fl.143), as receitas previdenciárias do 
Regime Próprio dos Servidores Públicos foram divididas em receitas correntes, que englobam as 
receitas de contribuições de pessoal civil (contribuição patronal de ativo civil, do servidor ativo civil, 
de servidor inativo civil e pensionista civil), pessoal militar (contribuição para custeio das pensões 
militares), e também receitas previdenciárias do RPPS intraorçamentárias. Estas receitas foram 
distribuídas em três colunas, denominadas ‘Previsão inicial’, ‘Previsão atualizada’ e ‘Receitas 
realizadas’ (estas, por sua vez, subdividem-se em receitas realizadas ‘No bimestre’, ‘Até o 
bimestre/2009’ e ‘Até o bimestre/2008’).  
 Já, a evidenciação das despesas previdenciárias no citado demonstrativo do RREO são 
discriminadas em despesas previdenciárias com pessoal civil (englobando aposentadorias, pensões e 
outros benefícios previdenciários) e pessoal militar (gastos de reformas, pensões e outros benefícios 
previdenciários de natureza militar). Essas despesas previdenciárias são apresentadas em três 
colunas denominadas ‘Dotação inicial’, ‘Dotação atualizada’ e ‘Despesas executadas’, sendo que 
esta última coluna subdivide-se em outras subcolunas registradas como ‘Liquidadas (‘No bimestre’ e 
‘Até o bimestre’)’, ‘Inscritas em restos a pagar não processados’, e outras duas subcolunas referente 
a dados de ano anterior (‘Liquidadas – Até o bimestre’ e ‘Inscritas em restos a pagar não 
processados’). 
 O resultado previdenciário com regime próprio é calculado mediante a diferença entre suas 
receitas e as despesas com benefícios (estas despesas representam o somatório da coluna de ‘despesas 
liquidadas no bimestre’ e ‘despesas inscritas em restos a pagar não processado’). 
 Outro demonstrativo específico que é evidenciado no RREO, no que tange à demonstração das 
receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos, é o quadro que expõe 
separadamente os valores de receitas e despesas de natureza intraorçamentária. Porém, esta 
demonstração não calcula a diferença entre essas receitas e despesas. Na realidade, ele é apenas uma 
melhor apresentação de números de receitas e despesas intraorçamentárias que são apresentados na 
demonstração principal de resultado do RPPS. 
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 Destaca-se que as despesas consideradas como de natureza previdenciária do setor público 
federal incluem, além de inativos e pensionistas militares e civis da União, outros segmentos que têm 
suas despesas pagas pelos cofres da União. Nesse sentido, o demonstrativo das receitas e despesas 
previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos inclui também despesas com inativos e 
pensionistas da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal; 
inativos e pensionistas dos extintos estados e territórios; inativos e pensionistas do estado do Mato 
Grosso (art. 27 da Lei Complementar nº 31/1977); inativos e pensionistas da extinta via férrea do Rio 
Grande do Sul (Vifer; Lei nº 3.887/1969); complementação de aposentadorias e pensões da antiga 
rede ferroviária federal (RFFSA); encargos previdenciários com pensionistas do extinto instituto de 
previdência dos congressistas (IPC); pagamento de reparação econômica em prestação única ou em 
prestação mensal permanente e continuada (valores não retroativos) (Lei nº 10.559/2002); 
indenização a anistiados políticos (Lei nº 10.559/2002), pagamento de valores a anistiados políticos 
militares para celebrantes de termos de adesão (Lei nº 11.354/2006), pagamento de valores 
retroativos a anistiados políticos civis (Lei nº 11.354/2006). De acordo com dados do Orçamento de 
2009, essas despesas previdenciárias adicionais representaram naquele ano o montante de R$ 4,5 
bilhões. 
 Interessante é o caso dos integrantes das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. De acordo com art. 21, inciso XIV, da CF, compete à União organizar e manter 
essas corporações. Porém, as contribuições previdenciárias pagas pelos integrantes dessas 
corporações são recolhidas aos cofres do Distrito Federal, em vez de aos cofres da União que é a 
responsável pelo pagamento das despesas com os inativos e pensionistas dessas instituições. Essa 
situação é analisada pelo TCU mediante o TC-027.750/2006-9, não havendo ainda decisão definitiva. 
 2.7.3. Achados 
 2.7.3.1. Fragilidades nos procedimentos afetos à apropriação das contribuições 
previdenciárias para o RPPS  
 As contribuições previdenciárias para o regime de previdência dos servidores públicos civis 
estão previstas no art. 40, caput, da Constituição Federal e regulamentadas pelos arts.. 4º a 6º e 8º da 
Lei nº 10.887/2004, sendo divididas nas seguintes espécies de contribuição: do servidor ativo, do 
aposentado, do pensionista, e, por último, a contribuição patronal da União e de suas autarquias e 
fundações. A contribuição dos servidores ativos é de 11% incidentes sobre a totalidade da base de 
contribuição. Os servidores aposentados e pensionistas contribuem com 11% incidentes sobre a 
parcela dos proventos que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da 
Previdência Social. Quanto à contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio 
do regime de previdência, esta é calculada tendo como referência de alíquota e base de cálculo o 
dobro da contribuição do servidor ativo, ou seja, o recolhimento patronal não incide sobre valores de 
aposentadorias e pensões. 
 Quanto à operacionalização da arrecadação dessas receitas de contribuições previdenciárias, 
elas eram recolhidas pelos órgãos, até 2/9/2010, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU). 
Após essa data, as contribuições passaram a ser recolhidas por meio de Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf), tendo em vista o advento da MP nº 497, de 27/7/2010, convertida na Lei 
nº 12.350, de 20/12/2010, que determina a competência da RFB para normatização, cobrança, 
fiscalização e controle da arrecadação da contribuição destinada ao custeio do Regime de 
Previdência Social do Servidor de que trata a Lei nº 10.887/2004. No entanto, ainda existe uma 
exceção para recolhimentos via GRU, que são os oriundos de precatórios, devido à existência de 
problemas operacionais junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal e que continuarão 
nessa sistemática até que se promovam as alterações de sistema permitindo o recolhimento então por 
Darf (Anexo 1, Volume 4, fls. 833-834). 
 Durante reuniões com gestores, a equipe de auditoria obteve informações a respeito de 
possíveis erros de recolhimento das contribuições previdenciárias no âmbito de tribunais eleitorais e 
do trabalho. Com o propósito de aferir essas informações, foram efetuadas consultas no Siafi que 
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sugeriram a necessidade de exame mais minucioso dos recolhimentos realizados pelos seguintes 
órgãos: Tribunais Regionais Eleitorais do Maranhão, Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Tocantins, Acre, Distrito Federal, Amapá e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
Foram examinados os recolhimentos dessas receitas no decorrer dos anos de 2007, 2008 e 2009.  
 As extrações demonstraram que o recolhimento ocorria por meio de GRU utilizando os 
seguintes códigos de recolhimento: 10023-4 CPSSS-SERVIDOR CIVIL ATIVO; 10024-2 CPSSS-
SERVIDOR CIVIL INATIVO; 10025-0 CPSSS-PENSIONISTA CIVIL; 50029-1 CPSSS-PATRONAL - 
DECISAO JUD. MANDADO SEGURANCA; 50026-7 CPSSS-PATRONAL - SERVIDOR NO 
EXTERIOR; 50028-3 CPSSS-PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO; 50038-0 CPSSS-PATRONAL-
PRECATORIO JUDICIAL; 10027-7 CPSSS-SERVIDOR CIVIL LICENCIADO/CEDIDO; 10028-5 
CPSSS-PATRONAL-SERV. CIVIL CEDIDO/LICENCIADO; 10021-8 CPSSS-DECISAO JUDICIAL 
MANDADO DE SEGURANCA; 10038-2 CPSSS-SERV. CIVIL ATIVO-PRECATORIO JUDICIAL; 
10029-3 CPSSS-PENSIONISTA-PRECATORIO JUDICIAL; e 10039-0 CPSSS-SERV. CIVIL 
INATIVO-PRECATORIO JUDICIAL. 
 A metodologia de trabalho consistiu no envio de ofício de diligência aos Diretores Gerais de 
Administração dos Tribunais supramencionados, solicitando que eles informassem os montantes de 
despesa de pessoal e de contribuição previdenciária recolhida, separando-as em contribuição dos 
servidores ativos, inativos, pensionistas e parte patronal referente aos exercícios de 2007, 2008 e 
2009. Além disso, os gestores foram solicitados a explicar os motivos das porcentagens de 
recolhimento de contribuição previdenciária que diferiam das médias obtidas para os demais 
Tribunais. 
 Análise das respostas desses Tribunais revelou que cada um possui o seu sistema de 
pagamento de pessoal e que, após o processamento da folha de pagamento, os dados financeiros são 
apropriados no Siafi (Anexo D). Constatou-se que o procedimento de apropriação dos valores no Siafi 
não é confiável, pois várias inconsistências foram detectadas no recolhimento das contribuições 
previdenciárias (sejam as parcelas dos servidores ativos, inativos e pensionistas quanto às patronais). 
As inconsistências no recolhimento identificadas nesses tribunais são descritas a seguir. 
 No TRE/AM, houve inversão no código de recolhimento da contribuição patronal do RPPS. 
Em 2008, cerca de R$ 5,9 milhões de contribuição foram recolhidos com o código 10023-4 CPSSS-
SERVIDOR CIVIL ATIVO, mas deveriam ter sido recolhidos mediante código 50028-3 CPSSS-
PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO. 
 O TRE/MT reconheceu que houve inversão nos códigos de recolhimento da contribuição 
patronal nos anos de 2008 e 2009. Em vez de utilizar o código 50028-3 CPSSS-PATRONAL - 
SERVIDOR CIVIL ATIVO, O TRE/MT efetuou o recolhimento da contribuição patronal mediante o 
código 10023-4 CPSSS-SERVIDOR CIVIL ATIVO. A equipe de auditoria verificou que houve 
realmente inversão nesse caso, pois as despesas com obrigações patronais - despesas 
intraorçamentárias, que tem como principal componente o recolhimento para o RPSS, registraram 
valores de R$ 5.522.832,09 em 2008 e R$ 6.308.417,46 em 2009 (natureza de despesa 331911300 - 
UG 070022 - gestão 0001). 
 No TRE/TO, houve recolhimento incorreto de contribuição previdenciária sobre gratificação 
natalina dos servidores ativos no valor de R$ 182.354,96 em 2008. Este valor foi recolhido como 
contribuição de inativos (10024-2 CPSSS-SERVIDOR CIVIL INATIVO). Há também diferença de 
contribuição no ano de 2009. 
 No TRE/DF, houve recolhimento incorreto de R$ 399.884,22 e R$ 401.229,44 em valores da 
contribuição patronal, referentes aos meses de junho e julho de 2009. Estas contribuições foram 
recolhidas com o código 10023-4 CPSSS-SERVIDOR CIVIL ATIVO, mas deveriam ter sido recolhidas 
mediante código 50028-3 CPSSS-PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO. 
 Quanto ao TRE/AP, houve inversão de códigos de recolhimentos no ano de 2009. Cerca de R$ 
2,07 milhões foram recolhidos com o código 10023-4 CPSSS-SERVIDOR CIVIL ATIVO, mas 
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deveriam ter sido recolhidos mediante código 50028-3 CPSSS-PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 
ATIVO. 
 Cabe destacar, ainda, caso singular de não recolhimento de contribuição sobre algumas 
parcelas da remuneração, o que ocorre no TRE/SC. O Acórdão-TRE/SC nº 16.294/2000 excluiu as 
rubricas Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), gratificação de adicional de tempo de 
serviço, e gratificação natalina da base de cálculo da contribuição para o RPPS. No entanto, o 
Acórdão-TCU nº 1.286/2008 – Plenário determinou que a contribuição previdenciária também 
incidisse sobre VPNI e que fossem recolhidos os valores atrasados que até então não tinham sido 
recolhidos. A partir de julho de 2008, o TRE/SC iniciou o desconto da contribuição sobre VPNI, mas 
sem realizar a cobrança dos atrasados. Pedido de reexame do citado Acórdão suspendeu a cobrança 
dos atrasados (AcórdãoTCU nº 1.456/2010 – Plenário) por entender se tratar de matéria de natureza 
tributária. Quanto à gratificação de adicional de tempo de serviço e gratificação natalina, essas não 
sofriam incidência de contribuição previdenciária, durante o período examinado, nos moldes do 
Acórdão-TRE/SC nº 16.294/2000. De acordo com o TRE/SC essas foram causas para redução do 
valor do recolhimento da contribuição para o RPPS. 
 Entretanto, o recente Acórdão- TCU nº 59/2011 – Plenário (TC-032.654/2008-0), prolatado 
em 19/1/2011, determinou ao TRE/SC que efetue o desconto de contribuição previdenciária sobre a 
gratificação de adicional de tempo de serviço e gratificação natalina.  
 O procedimento para recolhimento das contribuições previdenciárias do RPPS mediante GRU 
é relativamente frágil. Os gestores dos órgãos verificam qual o código de GRU correto e realizam o 
respectivo recolhimento manualmente, ou seja, as informações não são submetidas a críticas de 
consistência, que poderiam ser realizadas pelos próprios sistemas informatizados. Dessa forma, um 
gestor pode facilmente recolher valores de contribuição patronal como se fosse contribuição do 
servidor e vice-versa. 
 Ademais, em que pese ser Órgão Central do sistema de administração financeira federal, a 
STN/MF alegou que o acompanhamento de possíveis inconsistências no recolhimento das 
contribuições previdenciárias do RPSS não faz parte de suas competências institucionais (Anexo 1, v. 
4, fl. 834). A alegação é em tese aceitável, visto que a MP nº 497, de 27/7/2010 (convertida na Lei nº 
12.350/2010), transferiu essa competência da SRH/MP para a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB). 
 O recolhimento das contribuições previdenciárias do RPPS com códigos de GRU incorreto 
provoca distorção nos valores arrecadados. Se uma determinada contribuição previdenciária é de 
servidor ativo e, no momento do recolhimento via GRU, esta é efetuada com código trocado (por 
exemplo, deveria ser o código 10023-4 CPSSS-SERVIDOR CIVIL ATIVO e utiliza-se o código 50028-
3 CPSSS-PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO), então a receita é classificada incorretamente no 
Siafi. Por outro lado, convém lembrar que, desde 3/9/2010, em decorrência da MP nº 497, de 
27/7/2010, convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, o recolhimento passou a ser realizado 
mediante Darf, o qual possui codificação diversa daquela da GRU. Entretanto, a técnica de 
classificação continua semelhante à anterior, pois cada código de recolhimento do Darf está atrelado 
a uma natureza de receita, ou seja, a alteração de GRU para Darf não elimina a possibilidade de erro 
no recolhimento das receitas do RPPS. 
 A fim de se certificar da veracidade de tal conclusão, a equipe de auditoria indagou à STN/MF 
a respeito da possibilidade de haver equívocos no recolhimento das contribuições previdenciárias do 
RPPS. A STN informou que as receitas do RPPS são contabilizadas tendo por base as informações da 
natureza da receita parametrizadas nos códigos de recolhimento (GRU) ou de receita (Darf), e que 
existe a possibilidade de recolhimento com uso de código indevido por parte do 
contribuinte/recolhedor para ambas as formas de arrecadação (GRU e Darf) (Anexo 1, v.4, fls. 913-
914). 
 Destarte, com a possibilidade de recolhimento incorreto das contribuições do RPPS, há risco 
de distorções nos valores das receitas previdenciárias que são publicadas no RREO, podendo 
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ocasionar diferença nos resultados previdenciários desse regime. Essa fragilidade decorre em parte 
da inexistência de unidade gestora única do regime de previdência no âmbito da União, prevista no § 
20 da CF/88, incluído pela EC nº 41/2003, a qual precisa ser regulamentada (ver item 2.3). A 
ausência de um órgão gestor único faz com que os recolhimentos sejam realizados no âmbito de cada 
um dos órgãos que possuem sistema próprio de pagamento de pessoal, como ocorre nos diversos 
tribunais. Esse processamento descentralizado aumenta a possibilidade de erros e dificulta a 
fiscalização dos recolhimentos. Por isso, cabe ressaltar, novamente, a importância de ser 
regulamentado o dispositivo constitucional que prevê a criação da unidade gestora única, nos termos 
da proposta de encaminhamento incluída no item 2.3 deste relatório.  
 Tendo em vista a fragilidade constatada no recolhimento das contribuições afetas ao RPPS, 
torna-se necessário alertar os órgãos nos quais foram detectadas inconsistências no recolhimento 
sobre a necessidade de observância do que estabelecem os arts.. 4º a 6º e 8º da Lei nº 10.887/2004 e 
dar ciência dessas ocorrências à STN e à RFB para que possam tomar providências que mitiguem a 
possibilidade de incorreção no recolhimento das contribuições para o RPPS.  
 Portanto, propõe-se dar ciência: a) aos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Mato 
Grosso, Tocantins, Amapá e Distrito Federal, a respeito da necessidade de efetuar o recolhimento das 
contribuições previdenciárias do RPPS em conformidade com o que estabelecem os arts. 4º a 6º e 8º 
da Lei nº 10.887/2004; e b) à STN/MF e à RFB/MF a respeito das inconsistências de recolhimento das 
contribuições previdenciárias do RPPS constatadas nos Tribunais Eleitorais do Amazonas, Mato 
Grosso, Tocantins, Amapá e Distrito Federal. 
 2.7.3.2. Inconsistências de valores publicados no demonstrativo das receitas e despesas 
previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos  
 A equipe de auditoria analisou o demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do 
RPPS publicado no RREO, especificamente aqueles publicados no último mês do ano, referentes aos 
exercícios de 2002 a 2009 (relatórios de janeiro a dezembro do ano/bimestre novembro-dezembro). 
Ficou constatado que, em vários dos demonstrativos, o valor que aparece na coluna de despesas 
realizadas no ano ‘x+1’ não corresponde aos valores que foram lançados no RREO de dezembro do 
ano ‘x’. Por exemplo, o valor do resultado previdenciário referente ao exercício de 2008 informado 
no RREO de dezembro de 2008 foi negativo e igual a R$ 42,2 bilhões, enquanto o resultado referente 
a esse mesmo exercício informado no RREO de dezembro de 2009 foi negativo e igual a R$ 41,1 
bilhões. Esses valores indicam uma diferença de R$ 1,1 bilhão para o resultado previdenciário 
referente ao mesmo ano, em duas publicações diferentes. A Tabela 18 (Anexo A) mostra as 
discrepâncias nas publicações dos resultados previdenciários para os anos de 2002 a 2008.    
 Acerca dessas inconsistências, a STN informou que, quanto aos dados referentes aos anos 
2004 e 2005 publicados no demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, o valor 
total da despesa previdenciária na coluna ‘Até o Bimestre/2004’ de R$ 39.835.746 mil, publicada em 
2005, deveria ser o mesmo publicado no ano anterior, ou seja, R$ 40.397.137 mil. No entanto, em 
janeiro de 2006, quando da elaboração do RREO de 2005, na ‘Verificação de Inconsistências’ (etapa 
da rotina de elaboração do RREO), entre uma das milhares de informações a serem checadas (em 
grande parte fórmulas do aplicativo Excel), foram constatadas inconsistências nas fórmulas das pré-
tabelas. Dessa forma, o somatório das despesas no período não obteve equivalência com o período 
anterior, impactando por efeito o resultado previdenciário destacado no quadro acima (Anexo 1, v.4, 
fls. 837-838). 
 Quanto ao método de apropriação da despesa, a STN argumenta que o regime de apropriação 
da despesa para fins de elaboração do RREO deve ser o regime orçamentário definido na Lei nº 
4.320/1964, ou seja, as despesas empenhadas no exercício. Por uma questão conceitual, até o 
exercício de 2007 as despesas empenhadas, mas não liquidadas efetivamente até 31 de dezembro do 
exercício de referência, eram consideradas ‘liquidadas’ no momento de sua inscrição em restos a 
pagar não processados, por ocasião do encerramento do exercício. Esse procedimento era conhecido 
informalmente como ‘liquidação forçada’. Dessa forma, as despesas liquidadas de um exercício 
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encerrado compreendiam despesas efetivamente liquidadas e despesas apenas empenhadas, mas 
inscritas em restos a pagar não processados para execução no exercício seguinte, nos termos da Lei 
nº 4.320/1964. A partir de 2007, passou-se a denominar a despesa orçamentária do exercício de 
despesa ‘executada’, reservando-se o termo ‘liquidadas’ às despesas que efetivamente tenham 
passado pelo estágio da liquidação definido pela lei. Atualmente, a despesa total do exercício é 
apropriada pelo mesmo critério, apenas passou-se a destacar, desse total, o montante liquidado 
(29213.02.01 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO DOC FOLHA) do não liquidado, 
inscrito em restos a pagar não processados (29213.02.03 = CRED. EMPENHADO-EXECUTADO 
POR INSCRICAO DE RP) (Anexo 1, v.4, fl. 838.). 
 Outro questionamento da equipe de auditoria direcionado à STN esteve relacionado às 
justificativas para liquidação direta, sem empenho, das despesas de pessoal, observada nos últimos 
anos. Em resposta, a STN argumentou que as rotinas contábeis para apropriação da folha de 
pagamento de pessoal dispensam a emissão da nota de empenho, o que não quer dizer que não haja o 
empenho. Ocorre que o usuário, no momento em que estiver apropriando a despesa com pessoal, 
dentro do documento folha, estará executando registros, de forma automática e concomitante, por 
meio de nota de sistema (NS), relativos aos estágios de empenho e liquidação. 
 Também foram constatados valores incorretos de despesa com pensionistas e inativos militares 
em 2009. De acordo com o demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio 
dos servidores públicos de dezembro de 2009, a despesa com esse grupo foi de R$ 20,6 bilhões. A fim 
de aferir a consistência da informação, a equipe de auditoria efetuou consulta no Siafi Gerencial, 
conforme os critérios repassados pela STN (Anexo 1, v. 4, fls. 852-853), e constatou que a ação 
orçamentária ‘0179 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Militares das Forças Armadas’, que 
representa a rubrica orçamentária responsável pelo pagamento desse segmento, executou R$ 22,3 
bilhões, ou seja, um valor que corresponde a R$ 1,7 bilhão acima do que foi publicado no supracitado 
demonstrativo. 
 Porém, o somatório de valores de despesa de civis e militares em 2009, publicado no citado 
demonstrativo, de R$ 67,2 bilhões está correto. O que ocorreu foi provavelmente a inserção de valores 
de gastos com militares nas despesas com servidores civis, quando da elaboração do demonstrativo. 
Logo, a despesa com inativos e pensionistas civis que foi publicada com o valor de R$ 46,6 bilhões, na 
realidade, teria sido de R$ 44,9 bilhões. 
 A causa para inconsistência de informações publicadas no RREO reside em alteração das 
rotinas contábeis e extração de dados que são efetuados pela STN/MF. O principal efeito dessas 
inconsistências é retratar de forma imprecisa os resultados financeiros dos sistemas de previdência de 
militares e servidores civis da União. Saliente-se, mais uma vez, que esse relatório é utilizado também 
pelo TCU para efeito de apreciação das Contas de Governo. Logo, a publicação de informações 
inconsistentes reduz a confiabilidade do demonstrativo, que constitui importante instrumento de 
transparência na gestão pública, conforme estabelece o caput do art. 48 da LRF. 
 Portanto, propõe-se que o Tribunal determine à STN/MF que inclua, no RREO, memória de 
cálculo que possibilite a reconstrução do referido demonstrativo mediante consultas ao Siafi, nas 
versões Gerencial e Operacional, bem como adicione instrução em seu Manual de Demonstrativos 
Fiscais para que os demonstrativos sejam acompanhados de memória de cálculo, com o propósito de 
mitigar o risco de inconsistências nas informações publicadas no RREO e de violação do art. 53, 
inciso II, c/c o art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000.  
 2.7.3.3. Falta de segregação dos resultados previdenciários concernentes aos militares das 
Forças Armadas e aos servidores civis  
 Os demonstrativos das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores 
públicos que compõem o RREO incluem todas as receitas e despesas concernentes ao regime civil 
como também àquelas relacionadas ao regime dos militares. Portanto, o resultado previdenciário do 
RPPS, publicado no RREO, agrega os dados referentes aos militares e civis. Ao ser indagada a 
respeito das razões para não haver relatório específico para cada regime, a STN/MF respondeu que o 
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Anexo V do RREO apresenta uma linha com resultado previdenciário, que inclui as contribuições e 
despesas dos servidores civis e militares da União, pois o regime próprio é por ente federativo (Anexo 
1, v. 4, fl. 836). 
 Ocorre que, como já explanado no item 2.4 deste relatório, a CF estabelece distinção entre 
militares e civis. Enquanto o sistema de previdência dos servidores públicos civis está previsto no art. 
40, o dos militares é mencionado no art. 142, § 3º, inciso X. Além disso, o art. 40, § 20, da CF excetua 
o regime previdenciário dos militares da exigência de haver apenas um regime por ente federativo, o 
que refuta o argumento apresentado pela STN. 
 Os regimes dos militares e dos civis possuem regras diferentes que fazem deles regimes 
distintos, como ressaltado no item 2.4. Enquanto as regras atuais para os servidores civis se 
aproximam de um verdadeiro regime previdenciário, do qual se poderá exigir, quando vier a ser 
plenamente regulamentado, crescente equilíbrio entre receitas e despesas, as regras estabelecidas 
para os militares permaneceram praticamente intocadas pelas recentes reformas e continuam muito 
próximas de um regime administrativo, no qual não se exige contribuições para aposentadoria, 
benefício este que se mantém como encargo da União como uma extensão do vínculo funcional com a 
Administração.  
 Portanto, apurar os resultados de regimes tão díspares em um mesmo demonstrativo prejudica 
a evidenciação dos resultados, os quais podem ser usados para avaliar o equilíbrio dos regimes e 
embasar decisões técnicas e/ou políticas a eles concernentes, o que fere o princípio da transparência 
na gestão pública referente a esse demonstrativo (art. 53, inciso II, c/c o art. 48, caput, da LRF).  
 A apresentação conjunta dos resultados previdenciários de militares das Forças Armadas e 
servidores civis dificulta a divulgação da situação financeira de cada um deles, ao sugerir tratar-se de 
apenas um regime previdenciário. Para 2009, conforme dados do último RREO daquele exercício, o 
déficit previdenciário com o setor público federal foi de R$ 47,0 bilhões. No entanto, esse número 
deveria destacar os déficits com militares das Forças Armadas e os servidores civis. Nessa linha, a 
equipe de auditoria apurou o déficit da previdência do setor público separando civis de militares, (...). 
No ano de 2009, o sistema de previdência dos servidores civis (RPPS) apresentou déficit de R$ 26,4 
bilhões, enquanto o sistema de previdência militar foi deficitário em R$ 20,6 bilhões (sem a 
contribuição patronal). Portanto, considerando que militares e servidores civis possuem regimes 
previdenciários distintos, a apuração do resultado previdenciário do setor público deveria apresentar 
demonstrações específicas para cada um. 
 Diante do exposto, propõe-se determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF) e ao 
Ministério da Previdência Social (MPS) que providenciem a publicação no RREO de um 
demonstrativo específico das receitas e despesas referentes ao regime próprio dos servidores públicos 
civis e outro demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias associadas aos militares das 
Forças Armadas e seus dependentes, no prazo de 180 dias, tendo em vista o que estabelece o art. 40, § 
20, c/c o art. 142, § 3º, inciso X da CF, e o art. 53, inciso II, c/c o art. 48, caput, da Lei Complementar 
nº 101/2000. 
 2.7.3.4. Falta de evidenciação da incidência de DRU sobre a contribuição de militares para 
pensões 
 O Orçamento da União desvincula 20% dos valores destinados à seguridade social em 
atendimento ao art. 76 dos ADCT/CF que estabeleceu a Desvinculação de Receitas da União (DRU). 
As contribuições previdenciárias para o RGPS não sofrem incidência da DRU, visto que o art. 167, 
inciso XI, da CF impede que os recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 
195, inciso I, alínea ‘a’, e inciso II, sejam utilizados para realização de despesas diferentes do 
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. 
 Ao analisar o Orçamento da União, verifica-se que a Receita de Contribuição para Pensão 
Militar, prevista no art. 1º da Lei nº 3.765/1960, é desmembrada em 80% para pagamento de pensões 
militares e outros 20% são desvinculados do pagamento de pensões, podendo ser usado pela União 
para outros fins, como pode ser observado em extração no Siafi 2010 (Anexo 3, v.1, fl. 174).  
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Entretanto, no relatório de Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio dos Servidores 
Públicos presente no RREO, a receita prevista inclui todo o valor orçado para natureza de receita 
‘1210.15.00 – Contribuição para o Custeio das Pensões Militares’. Ora, se para efeito orçamentário 
existe desvinculação dessa receita, não há razão para incluir todo o valor das contribuições dos 
militares como receitas previdenciárias.  
 O principal efeito dessa falta de evidenciação da incidência de DRU sobre as contribuições 
dos militares para pensão é distorcer a apuração do resultado dos encargos previdenciários da União 
com os militares e pensionistas, alterando artificialmente o déficit do ‘regime’. Isso reduz a exatidão 
do demonstrativo publicado no RREO, prejudicando, dessa forma, a transparência da gestão pública 
(art. 53, inciso II, c/c art. 48, caput, da LRF).  
 Diante dessas constatações, cabe encaminhar proposta de determinar à STN/MF que 
evidencie, no relatório de Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio dos Servidores 
Públicos presente no RREO, a incidência de Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre a 
contribuição de militares para pensões, tendo em vista o que estabelece o art. 53, inciso II, c/c o art. 
48, caput, da LRF. 
 3. DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 A previdência social integra, juntamente com a saúde e a assistência social, o conjunto de 
ações denominado pela Constituição Federal como seguridade social. Diferentemente da saúde, 
estabelecida como direito de todos e dever do Estado, e da assistência social, que deve ser prestada ‘a 
quem dela necessitar, independente de contribuição’ (art. 203 da CF/88), a previdência social 
apresenta ‘forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória’, devendo ser 
observados ‘critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial’ (art. 201 da CF/88). Assim, 
dos três conjuntos de ações que compõem a seguridade social, apenas a previdência social apresenta 
exigência de equilíbrio financeiro e atuarial, fazendo-se necessário identificar corretamente quais os 
itens que devem compor suas receitas e despesas para o cálculo de seu resultado. 
 O financiamento da seguridade social é proveniente dos orçamentos dos entes federativos e 
das contribuições sociais enumeradas no art. 195 da Constituição Federal, transcrito abaixo: 
 ‘Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
 I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: 
 a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, 
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 
 b) a receita ou o faturamento; 
 c) o lucro; 
 II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 
201; 
 III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
 IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.’ 
 Considerando, portanto, as fontes de receita apontadas pelo art. 195 e a exigência do art. 201 
da CF/88 de que a previdência social apresente equilíbrio financeiro e atuarial, resta identificar as 
contribuições sociais e as despesas que serviriam de base para o cálculo do resultado da previdência. 
Tal questão reveste-se de certa polêmica, como observado no relatório de levantamento que deu 
origem a esta auditoria (TC-007.543/2010-78, apenso a este processo), pois há, pelo menos, três 
posições distintas quanto à forma de apurar o resultado previdenciário. 
 3.1. Componentes do resultado do RGPS 
 Para alguns especialistas (posição constitucionalista), na apuração do resultado do RGPS, 
devem ser computadas todas as despesas e receitas destinadas à seguridade social, incluindo as 
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despesas com saúde e assistência social e todas as receitas enumeradas no art. 195 da CF/88. Contra 
essa visão pesa o fato de que não há exigência constitucional de equilíbrio financeiro ou atuarial para 
a saúde e para a assistência social, apenas para a previdência social.  
 A Constituição Federal, ainda, parece não deixar dúvidas sobre quais seriam as receitas 
tipicamente previdenciárias, que serviriam de contrapartida para o pagamento dos benefícios e com 
as quais seria possível verificar o equilíbrio do RGPS, ao vedar sua utilização para outras despesas, 
conforme art. 167, inciso XI, transcrito abaixo. 
 Art. 167. São vedados: 
 (...) 
 XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, 
inciso I, alínea ‘a’, e inciso II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201.’ 
 Ainda nesse sentido, a Lei nº 8.212/1991, no parágrafo único do art. 16, expressa que a 
contribuição da União para a seguridade social ‘é constituída de recursos adicionais do Orçamento 
Fiscal’, sendo responsável por insuficiências financeiras da seguridade social ‘quando decorrentes do 
pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social’. 
 Assim, é possível entender que os recursos repassados pela União para custeio dos benefícios 
previdenciários são recursos adicionais que servem para cobrir insuficiências financeiras, ou seja, 
déficits do RGPS, não cobertos pelas contribuições dos segurados e dos empregadores (sobre a folha 
de salários). Portanto, as receitas tipicamente previdenciárias seriam aquelas provenientes dos 
empregadores sobre a folha de salários e dos trabalhadores e demais segurados do RGPS, conforme 
disposto no art. 195, inciso I, alínea ‘a’ e inciso II, ou as suas substitutas (e.g., contribuição sobre 
produção rural, sobre receita dos espetáculos esportivos de futebol profissional, do empregador 
doméstico e sobre prestação de serviços por cooperativas de trabalho). Qualquer interpretação que 
procure apurar o resultado do RGPS incluindo, do lado das receitas, a arrecadação oriunda de todas 
as contribuições destinadas à seguridade social, ou as demais transferências da União, carece de 
previsão constitucional e legal. Da mesma forma, a inclusão de despesas da saúde e da assistência 
social na formação de um ‘resultado da seguridade social’ não serve para apuração do equilíbrio 
financeiro da previdência estipulado no art. 201 da CF/88. 
 Cabe observar, ainda, que a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, 
um dos objetivos da previdência social previsto no inciso III do art. 201 da CF/88, possui fonte 
própria de recursos, estabelecida pelo art. 239 da CF/88. Dessa forma, essas despesas e as 
respectivas receitas não devem compor o resultado previdenciário.  
 No nosso ordenamento jurídico, a seguridade social, como todas as demais ações de governo, 
deve apresentar sempre equilíbrio orçamentário, pois não pode haver execução de despesas sem a 
especificação das receitas para cobri-las. No caso de haver arrecadação menor do que havia sido 
previsto, por exemplo, algumas ações poderão ser contingenciadas com o objetivo de reduzir as 
despesas inicialmente previstas. Esse tipo de equilíbrio não pode ser confundido com a exigência de 
equilíbrio financeiro e atuarial imposta à previdência social pela CF/88. Como mencionado 
anteriormente, no item 2.3, o equilíbrio financeiro requer que as receitas previdenciárias arrecadadas 
durante um ano cubram as despesas previdenciárias executadas no mesmo período, enquanto o 
equilíbrio atuarial requer que as contribuições previdenciárias futuras, trazidas a valor presente, 
sejam suficientes para financiar as despesas futuras com benefícios, também trazidas a valor presente.   
 Outra posição sobre o resultado do RGPS, denominada pragmática, defendida no Fórum 
Nacional de Previdência Social em 2007, aduz que as renúncias de receitas previdenciárias sejam 
incluídas como receitas nas contas do RGPS, o que diminuiria seu déficit. Na mesma linha, de acordo 
com essa posição, as despesas com benefícios concedidos à clientela rural deveriam ser consideradas 
assistenciais e contabilizadas separadamente, tendo em vista que tais benefícios apresentam 
contrapartida (receita) reduzida. Seriam, então, apurados dois resultados previdenciários: um rural e 
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outro urbano. Tal conceito foi batizado de ‘Nova Contabilidade da Previdência Social’ e encontra-se 
descrito em artigo da SPS/MPS (Anexo 1, fls. 61-71). 
 A nosso ver, a classificação dos benefícios rurais como assistenciais, como preconizado na 
posição pragmática, não se mostra compatível com o atual arcabouço jurídico, tendo em vista que: 
 a) a aposentadoria por idade do trabalhador rural foi estabelecida no inciso II do § 7º do art. 
201 da CF/88, juntamente com a aposentadoria do trabalhador urbano, apenas com a ressalva da 
redução em cinco anos da idade mínima; 
 b) o § 8º do art. 195 da CF/88 estabelece a forma de contribuição do produtor rural em 
economia familiar e o direito aos benefícios, característica exclusiva da previdência social;  
 c) a Lei nº 8.212/1991 lista o produtor rural pessoa física (art. 12, inciso V, alínea ‘a’) e o 
segurado especial (art. 12, inciso VII) como segurados obrigatórios da previdência social, o que lhes 
concede acesso aos benefícios do RGPS mencionados no art. 18 da Lei nº 8.213/1991; 
 d) o art. 25 da Lei nº 8.212/1991 especifica a alíquota de contribuição para o empregador 
rural pessoa física e para o segurado especial em 2,1% da receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção; e 
 e) o Plenário do TCU, no Acórdão nº 38/2004, entendeu que as contribuições do segurado 
especial e dos empregadores rurais pessoa física e pessoa jurídica não se configuram renúncias 
tributárias, pois são contribuições substitutivas em um sistema que conta com uma pluralidade de 
fontes. 
 De semelhante modo, não há previsão legal, nem na Lei nº 4.320/1964 nem na Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF), de inclusão das renúncias previdenciárias como receitas para 
efeito de apuração do resultado do RGPS. Existe inclusive, atualmente, um obstáculo de cunho técnico 
para contabilizar tais receitas, pois, de acordo com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, as 
estimativas de renúncias previdenciárias são produzidas com base no valor da massa salarial e, com 
os atuais sistemas, essa informação só pode ser disponibilizada semestralmente (Ofício RFB/Gabin 
1073/2010, Anexo 1, v. 1, fls. 274-321). 
 Dessa forma, embora a apuração de um resultado previdenciário urbano em separado do 
resultado rural e a correta mensuração dos valores de renúncias previdenciárias apresentem grandes 
vantagens para a transparência do gasto público, bem como para o correto entendimento das causas 
dos resultados apresentados pelo RGPS nos últimos anos, como será observado nos itens 3.2.6 e 3.3.4, 
tais medidas não demonstram, de fato, o resultado do RGPS. 
 Finalmente, na posição adotada na contabilidade tradicionalmente utilizada para apurar o 
resultado do RGPS, chamada por alguns autores de fiscalista, são consideradas as receitas das 
contribuições dos segurados e das empresas sobre a folha salarial (CF/88, art. 195, inciso I, alínea 
‘a’ e inciso II), sem a contabilização das renúncias previdenciárias, em contrapartida às despesas 
com benefícios do RGPS, incluindo clientelas urbana e rural, despesas pagas judicialmente e a 
compensação previdenciária com regimes próprios de previdência (Comprev). Outras receitas 
também são consideradas nesse cálculo, das quais se destacam as provenientes da produção rural, da 
receita dos espetáculos esportivos de futebol profissional, do empregador doméstico e da prestação de 
serviços por cooperativas de trabalho (§ 8º do art. 195 da CF/88 e arts.. 22, 22A, 22B e 25 da Lei nº 
8.212/1991), que têm sido interpretadas como formas substitutivas de contribuição (item 9.2.3 do 
Acórdão nº 38/2004 – Plenário). As receitas provenientes do ‘Simples’ (Lei nº 9.317/1996 e Lei 
Complementar nº 123/2006), que substituem a contribuição patronal sobre a folha de salários, 
também, são apuradas. Com base nesses valores, é elaborado o demonstrativo de fluxo de caixa do 
INSS, principal referência para divulgação do resultado do RGPS. 
 Cabe observar, ainda, que parte da receita com concursos de prognósticos, prevista no inciso 
III do art. 195 da CF/88, é destinada à previdência social, conforme disposto em leis específicas que 
os regulam. Constitucionalmente, tais receitas não são vinculadas necessariamente ao pagamento de 
benefícios, sendo que sua destinação orçamentária está regulamentada com base na Portaria 30 do 
Ministério da Fazenda, de 8/2/2008 (Anexo 3, fl. 152). Pode-se observar na portaria que as loterias de 

Num. 171263362 - Pág. 34Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

35 
 

números e a Loteria Federal possuem cotas específicas para previdência de 10,96% e 42,86%, 
respectivamente, e que parte das receitas dos demais concursos é destinada à seguridade social. 
Consultas ao Siafi revelaram que, de acordo com a Lei nº 12.214 (LOA 2010), de 26/1/2010, R$ 261 
milhões provenientes de receitas de loterias foram destinados ao Programa Financiamento das 
Unidades Descentralizadas da Previdência Social (Anexo 3, fl. 166). Para efeitos do cálculo do 
resultado do RGPS utilizado no item 4.2 a seguir, no entanto, essas receitas não serão consideradas, 
por não integrarem o demonstrativo de fluxo de caixa do INSS, de onde foram extraídos os valores 
aqui apresentados.  
 O TCU tem adotado, via de regra, a posição fiscalista, por meio de acórdãos e da elaboração 
do parecer prévio anual das contas de governo, embora tenha deixado espaço para interpretações que 
ora pendem para a posição pragmática, ora para a posição constitucionalista. 
 O TC-928.231/1998-4, apreciado pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão nº 1.511/2002, 
firmou juízo sobre as receitas e despesas que devem pertencer à seguridade social, estabelecendo 
critérios para classificá-las. Com base nesses critérios, o relatório das contas de governo de 2003 
apresenta demonstrativo das receitas e despesas da seguridade social naquele ano, apurando seu 
resultado, o que poderia ser interpretado como uma posição constitucionalista. No entanto, essa 
classificação e apuração de resultado da seguridade social objetivou primordialmente avaliar se 
receitas pertencentes ao orçamento da seguridade social estariam sendo utilizadas para pagamento de 
despesas que deveriam ser incluídas no orçamento fiscal. 
 A apuração do resultado do RGPS, nesse mesmo relatório das contas de governo, baseou-se 
no ‘saldo previdenciário’, que é a diferença entre os encargos com pagamentos previdenciários 
urbanos e rurais e a arrecadação líquida das contribuições sociais vinculadas à previdência social. 
Essa é exatamente a metodologia de apuração do resultado do RGPS fundamentada nas informações 
constantes do demonstrativo de fluxo de caixa do INSS e que pode ser enquadrada na posição 
fiscalista. 
 No relatório sobre as contas de governo de 2007, no capítulo sobre o ‘resultado financeiro da 
previdência social’ são apresentados dois demonstrativos, um com o resultado previdenciário tal 
como apurado pelo demonstrativo de fluxo de caixa do INSS e outro que apresenta o resultado 
separado por clientela (urbana e rural) e inclui uma estimativa de receita que simula a recomposição 
das renúncias previdenciárias, de acordo com a proposta aprovada no Fórum Nacional da 
Previdência Social, denotando uma posição pragmática. O relatório sobre as contas de governo de 
2006 apresenta demonstrativos semelhantes e defende a necessidade ‘de fazer distinção clara entre 
‘previdência’ e ‘assistência social’ sob o aspecto contábil, financeiro e administrativo’, deixando 
latente que benefícios como os concedidos à clientela rural, além de ‘aposentadorias e pensões 
concedidas por idade’, teriam natureza assistencial e seriam suportados indevidamente pela 
previdência. 
 Essa interpretação de que benefícios rurais teriam natureza assistencial não se coaduna com a 
decisão prolatada no item 9.2.3 do Acórdão nº 38/2004 do Plenário. Nesse julgamento, o Tribunal 
considerou que a contribuição previdenciária rural, incidente sobre a comercialização da produção, 
constitui regime tributário próprio de seguridade social, conforme estabelece o § 9º do art. 195 da 
Constituição Federal. 
 Considerando as diferentes posições externadas pelo TCU em relação às receitas e despesas 
que devem ser computadas na apuração dos resultados do RGPS, as controvérsias a respeito do tema 
e as implicações sociais, políticas, econômicas e financeiras decorrentes das diferentes formas de 
apuração, seria oportuno que o TCU firmasse entendimento sobre a matéria. 
 Dessa forma, cabe propor ao TCU que firme entendimento de que o resultado previdenciário 
deve ser apurado tomando por base os seguintes valores: 
 a) do ponto de vista da receita, as contribuições estabelecidas no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, 
e inciso II, da Constituição Federal de 1988, ou suas substitutas (e.g., contribuição sobre produção 
rural, sobre receita dos espetáculos esportivos de futebol profissional, do empregador doméstico e 
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sobre prestação de serviços por cooperativas de trabalho), outras contribuições destinadas à 
previdência social definidas por lei e a compensação previdenciária recebida de regimes próprios de 
previdência (Comprev); 
 b) do ponto de vista da despesa, as despesas com benefícios do RGPS, incluindo clientelas 
rural e urbana, pagas administrativamente ou judicialmente, e a compensação previdenciária 
transferida a regimes próprios de previdência (Comprev). 
 3.2 Resultado deficitário do RGPS 
 O principal demonstrativo que serve de referência para a apuração do resultado do RGPS é o 
fluxo de caixa do INSS, cujos componentes do cálculo são a arrecadação líquida e a despesa com 
benefícios pagos do RGPS. A arrecadação líquida é formada pelos recebimentos próprios do INSS 
subtraídos das transferências a terceiros, que consistem em contribuições para outras entidades (e.g., 
Sesi, Senac e Senar), incidentes sobre o total das remunerações pagas pelas empresas a seus 
funcionários, que são arrecadadas juntamente com as contribuições previdenciárias. Compõem os 
recebimentos próprios do INSS: 
 a) arrecadação bancária: total de recolhimentos efetuados por meio de guias da previdência 
social (GPS); 
 b) recursos transferidos pela União: contribuições previdenciárias arrecadadas por outras 
formas de recolhimento (Simples, Simples Nacional, Refis etc); 
 c) depósitos judiciais; 
 d) ressarcimento e restituições de arrecadação e taxa de administração sobre outras 
entidades: itens que reduzem o saldo dos recebimentos próprios. 
 A despesa, representada pelo total de benefícios pagos do RGPS, é formada pela despesa com 
benefícios, descontados os benefícios devolvidos, pelas sentenças judiciais e, desde 2008, pela 
compensação previdenciária transferida a regimes próprios de previdência (Comprev). (...) 
 De acordo com o fluxo de caixa do INSS, nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, o RGPS 
apresentou saldos negativos de R$ 44,9, 36,2 e 42,9 bilhões, respectivamente. Cabe observar que a 
redução do déficit no ano de 2008, em relação a 2007, não foi consequência de um aumento da 
arrecadação, como poderia ser esperado, mas da elevação na despesa com benefícios no exercício de 
2007. Tal fato ocorreu, conforme explanado no Ofício 10/2010/Subsec5/STN/MF-DF, de 7/10/2010 
(Anexo 1, v.4, fl. 845), devido à alteração legal implementada pela MP nº 404, de 11/12/2007, que 
determinou que os benefícios com valor até um salário mínimo fossem pagos entre os últimos cinco 
dias úteis do mês de sua competência e os primeiros cinco dias úteis do mês seguinte. Anteriormente, 
todos os benefícios eram pagos nos primeiros cinco dias úteis do mês seguinte à competência de 
pagamento. Assim, a despesa previdenciária de 2007 aumentou significativamente, já que metade dos 
benefícios de valor até um salário mínimo, que antes seriam pagos em 01/2008, foram pagos em 
12/2007.  
 (...) É possível observar que, até 2007, o resultado financeiro do RGPS apresentava déficits 
crescentes, atingindo seu pico nesse ano, possivelmente inflado pelas mudanças impostas pela MP nº 
404/2007, abordada no parágrafo anterior. Percentualmente, o déficit cresceu até 2005, quando 
atingiu 25,7% do total de despesas com benefícios, diminuindo até 18% e 19%, respectivamente, nos 
exercícios de 2008 e 2009. 
 Outra forma de avaliar o resultado previdenciário é comparar o valor de seus componentes 
com o PIB do país no período. (...) Com base nessa relação, é possível observar que: 
 a) a receita previdenciária tem crescido mais rapidamente do que o crescimento do PIB, 
especialmente a partir de 2004; 
 b) a despesa com pagamento de benefícios tem crescido mais rapidamente do que o 
crescimento do PIB, à exceção de 2008; 
 c) o déficit aumentou até 2006, retornando ao patamar de 2002 no exercício de 2008; 
 d) a estagnação do PIB em 2009 esteve associada a um aumento do déficit como porcentagem 
do PIB, que antes apresentava tendência de redução.  

Num. 171263362 - Pág. 36Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

37 
 

 As causas para os seguidos resultados negativos do RGPS, conforme levantado em reuniões 
com os principais gestores envolvidos (SPS/MPS, STN/MF, RFB/MF e INSS), consulta à literatura 
especializada (notas técnicas do IPEA, trabalhos acadêmicos, etc) e à jurisprudência do TCU, em 
especial aos relatórios anuais sobre as contas de governo, estão relacionadas a uma série de fatores, 
dentre os quais se destacam: 
 a) forte desequilíbrio entre receitas e despesas na clientela rural – déficit rural; 
 b) evasão fiscal; 
 c) informalidade nas relações de trabalho; 
 d) estoque de dívida previdenciária; 
 e) expressivo volume de renúncias de receitas previdenciárias; 
 f) política de reajustes do salário mínimo acima dos índices de inflação; 
 g) desequilíbrio entre receitas e despesas na clientela urbana – déficit urbano – resultado do 
desenho do plano de benefícios do RGPS no Brasil. 
 (...) A evasão fiscal foi calculada com base nos mesmos percentuais estimados no estudo 
realizado pela então Secretaria da Receita Previdenciária, em março de 2007, que a concebeu como a 
soma de inadimplência (formalidade, evasão declarada) e sonegação (informalidade, evasão não 
declarada) (Anexo 1, fls. 285-320). Assim o fator ‘informalidade nas relações de trabalho’ encontra-
se estimado junto à sonegação, enquanto o estoque de dívida previdenciária pode ser considerado 
resultado da inadimplência, ambas formando o conceito de evasão fiscal. 
 Da mesma forma, é importante ressaltar que alguns fatores se sobrepõem a outros. Por 
exemplo, o déficit rural é gerado pelo desenho de seus benefícios e pela insuficiência de suas 
contribuições, mas também é influenciado pela evasão fiscal e pelo aumento do salário mínimo, que, 
por sua vez, impacta também o resultado urbano. (...) 
 3.2.1 Déficit urbano 
 (...) as receitas e as despesas referentes à clientela urbana cresceram a taxas semelhantes no 
período de 2001 a 2009, à exceção dos exercícios de 2003 e 2008. Em 2003, a receita caiu, 
aumentando o déficit em R$ 9 bilhões, e, em 2008, a despesa manteve-se praticamente constante em 
relação a 2007, reduzindo o déficit em 13 bilhões (em valores atualizados pelo INPC a preços de 
12/2009). 
 Embora a despesa e a receita relacionadas à clientela urbana tenham aumentado de forma 
semelhante, o crescimento dos valores dos créditos emitidos diferiu bastante entre os tipos de 
benefícios, segundo dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS) (...). A aposentadoria 
por tempo de contribuição e a pensão por morte, benefícios que representam o maior peso nas 
despesas do RGPS urbano, cresceram em valores atuais, respectivamente, 28% e 61%, percentuais 
inferiores à receita urbana, que cresceu 68% de 2001 a 2009. As aposentadorias por idade e por 
invalidez, por sua vez, cresceram em ritmo mais acelerado que a receita, apresentando percentuais 
superiores a 90% no período. Tal comportamento pode estar associado aos resultados da reforma da 
previdência ocorrida no final do século passado, que eliminou a aposentadoria proporcional e 
instituiu o fator previdenciário, e a mudanças na legislação da aposentadoria por idade, que 
eliminaram as exigências de comprovação da qualidade de segurado e do período de carência. Cabe 
observar ainda que recentemente foi realizada auditoria pelo TCU nos controles internos do processo 
de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, da pensão por morte e da aposentadoria 
por idade, que indicou algumas fragilidades que podem permitir a concessão de benefícios indevidos 
(TC-021.162/2009-4, Acórdão nº 456/2010-Plenário). 
 O auxílio doença foi o benefício que mais cresceu, apresentando um comportamento atípico, 
pois variou 205% de 2001 a 2005 e diminuiu nos últimos quatro anos. Tal fato foi abordado em 
relatório de auditoria operacional (TC-012.034/2008-7) apreciado pelo TCU no Acórdão nº 
2.205/2009 – Plenário, que concluiu que o significativo aumento de gastos com auxílio doença foi 
causado pelo seguinte conjunto de fatores: aumento do número de contribuintes; modernização 
operacional do INSS; instituição de critérios mais rígidos para a aposentadoria; forma de cálculo 
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mais vantajosa; fraudes; terceirização das perícias médicas e baixa resolubilidade da reabilitação 
profissional. O relatório aponta ainda para a reversão na tendência de crescimento das concessões 
decorrente das medidas adotadas pelo INSS para solucionar o problema, em especial a substituição 
dos peritos credenciados por médicos do próprio quadro da autarquia e a instituição do Programa de 
Cobertura Previdenciária Estimada (Copes), que permite ao perito a fixação de um prazo para que o 
segurado recupere sua capacidade laboral. 
 Além dos benefícios citados acima, destaca-se o crescimento dos dispêndios com auxílio 
reclusão e auxílio acidente, que variaram, respectivamente, 250% e 555% entre 2001 e 2009, 
considerando-se tanto as clientelas urbana como rural. Embora tais dispêndios não representem 
parcela significativa no contexto dos gastos previdenciários, seu montante atingiu R$ 290 milhões em 
créditos emitidos no exercício de 2009, segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social 
(AEPS), demonstrando materialidade suficiente para que esse incomum aumento ocorrido nos últimos 
anos seja investigado. 
 Assim, considerando que os principais benefícios do RGPS, em especial da clientela urbana, 
foram objeto de auditoria deste Tribunal no passado recente, e considerando o crescimento atípico 
observado no auxílio reclusão e no auxílio acidente, seria oportuno propor que o Tribunal determine 
ao MPS que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal justificativas para o crescimento atípico 
dos dispêndios com os benefícios de auxílio reclusão e auxílio acidente, em percentuais de 250% e 
555%, respectivamente, observados no período de 2001 a 2009, segundo dados do AEPS (Tabela 9, 
Anexo A). 
 As mudanças demográficas no país constituem outro fator que deverá ameaçar o equilíbrio das 
contas do regime no contexto urbano. O aumento da expectativa de vida do brasileiro, conjugado com 
a redução na taxa de fecundidade, reduz a razão de dependência do regime, fazendo com que aumente 
o número de aposentados e pensionistas e diminua o número de contribuintes para sustentar as 
despesas com benefícios. Esse fator tem sido enfatizado recorrentemente pela literatura especializada 
(e.g., Anexo IV.12 da LDO/2010; GIAMBIAGI/Fabio & TAFNER/Paulo, Demografia: A ameaça 
invisível. Rio de Janeiro/Ed. Campus, 2010). 
 Portanto, com relação aos resultados associados à clientela urbana, pode-se concluir que o 
regime encontra-se, no momento, próximo do equilíbrio. Com o passar dos anos, no entanto, as 
mudanças demográficas no país, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de 
fecundidade, deverão ameaçar o equilíbrio observado nos últimos anos.  
 Nesse contexto, cabe propor que o Tribunal determine ao MPS que, no prazo de 180 dias, 
realize estudos que subsidiem projetos de lei visando instituir mudanças paramétricas no regime, a 
médio e longo prazos, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial da 
clientela urbana do RGPS, conforme preconiza o art. 201, caput, da Constituição Federal de 1988.  
 3.2.2 Déficit rural 
 A apuração do resultado do RGPS por clientela, na parte da despesa, baseia-se em dados de 
benefícios emitidos segregados por categoria econômica do último vínculo e por forma de filiação do 
segurado. Essas informações são publicadas no BEPS com um mês de defasagem e sofrem alguns 
ajustes. A apuração da receita, por sua vez, é estimada conforme metodologia explicitada em nota 
técnica da CGEP/SPS/MPS, de 10/2/2009 (Anexo 1, fls. 79-84). Segundo essa nota técnica, ‘o 
conceito de urbano e rural está associado à atividade desenvolvida pela pessoa jurídica/física e seus 
empregados, conforme art. 12 da Lei nº 8.212/1991’. Dessa forma, a receita rural é formada pela 
contribuição patronal das empresas e pessoas físicas empregadoras que desempenham atividade 
própria do campo, calculada sobre a folha de pagamento ou sobre a comercialização da produção, e 
pela contribuição de seus respectivos empregados. Integra também a receita rural a contribuição 
incidente sobre a comercialização da produção rural do segurado especial, instituída pelo § 8º do art. 
195 da CF/88. 
 A despesa previdenciária com a clientela rural cresceu 77% (em valores reais) entre 2001 e 
2009, percentual superior à variação da receita rural, que foi de 41% no mesmo período. (...) é 
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possível perceber que o crescimento das despesas com benefícios rurais não encontra paralelo com as 
respectivas receitas e gera a maior parcela do déficit do RGPS, sem perspectiva de equilíbrio mesmo 
no longo prazo. As principais causas para o aumento do déficit rural são: 
 a) insuficiência das fontes de arrecadação rural para a manutenção de seus benefícios; 
 b) modelo de arrecadação por sub-rogação, impossibilitando a individualização da 
contribuição do segurado especial e facilitando a evasão fiscal; 
 c) desenho do benefício rural, que não exige comprovação de contribuição para sua 
concessão. 
 A receita espontânea de contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção 
rural, calculada em estudo da Secretaria da Receita Previdenciária de março de 2007 (Anexo 1, fls. 
285-320), correspondia a 29,88% da receita potencial à época (exercício de 2003). Em uma 
estimativa bastante conservadora, considerando que este percentual é menor que o dos demais tipos 
de contribuições que compõem a receita rural, é possível calcular como a receita rural potencial para 
o período de 2001 a 2009 poderia impactar no resultado do RGPS referente à clientela rural para 
esses períodos (...). No entanto, mesmo que fosse arrecadada a totalidade da receita potencial da 
clientela rural, verifica-se que, em nenhum dos exercícios, o RGPS relativo a essa clientela 
apresentaria equilíbrio, demonstrando que as fontes de arrecadação legalmente criadas para 
subsidiar os benefícios da clientela rural são insuficientes para atingir esse objetivo. 
 Outro fator que contribui para que a clientela rural apresente resultado deficitário é a 
sistemática de arrecadação das contribuições sobre a comercialização da produção rural.  No caso 
do empregador rural pessoa física e do segurado especial, referidos no art. 12, inciso V, alínea ‘a’, e 
inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, quando comercializam sua produção com adquirente pessoa jurídica, 
a responsabilidade pela contribuição é sub-rogada para esse último. Quando tais segurados vendem 
diretamente ao consumidor final, devem recolher a contribuição, que fica registrada sob um número 
de Cadastro Específico do INSS (CEI), atribuído ao grupo familiar (art. 17, § 6º da Lei nº 
8.213/1991). 
 Segundo avaliação constante na Nota Técnica DRGPS/SPS/MPS 10/2010 (Anexo 1, fls. 142-
145), a forma de arrecadação dessas contribuições tem favorecido a evasão fiscal, pois os adquirentes 
descontam a contribuição dos produtores mas nem sempre realizam o recolhimento. A sub-rogação 
também não permite ‘o registro das informações cadastrais e de contribuições dos segurados 
especiais, pois eles não contribuem diretamente e a Previdência Social só fica sabendo de sua 
existência quando há pedido de benefício’ (Anexo 1, fl. 142). 
 Além disso, a atual sistemática de concessão de benefícios para a clientela rural não estimula 
o recolhimento por parte de seus segurados, que não precisam apresentar provas de que tenham 
contribuído para o RGPS quando requerem as prestações ao INSS. Segundo o Ofício 
791/INSS/GABPRE (Anexo1, v. 4, fl. 867/871), o segurado especial, o empregado e o contribuinte 
individual necessitam comprovar apenas o exercício de atividade rural em quantidade de meses igual 
à carência para o reconhecimento do direito à aposentadoria por idade, sendo que o primeiro faz jus 
a todas as espécies de benefício sem comprovação de contribuição.  
 Essa sistemática de concessão de benefícios assume uma característica de programa 
assistencial, na medida em que não exige comprovação de contribuição por parte do segurado, mas 
gera as seguintes inconsistências na gestão do RGPS: 
 a) ausência de critério de nível máximo de renda, essencial em programas assistenciais, que 
defina quem necessita do benefício, por quanto tempo e sob que condições, ausência essa que pode 
permitir a concessão a pessoas que não necessitem do benefício; 
 b) ausência de indicadores que possibilitem avaliar o alcance dos objetivos do programa  
‘assistencial’, pois não há em programas previdenciários fixação de metas relacionadas, por exemplo, 
à fixação do homem no campo;  
 c) utilização dos eventuais superávits provenientes da clientela urbana para cobrir os 
crescentes déficits da clientela rural, como ocorreu em 2009 e 2010, não permitindo fomentar fundo 
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para a clientela urbana nem desonerar as contribuições a ela associadas, o que não aconteceria se 
tais benefícios fossem assistenciais; e 
 d) uso crescente de recursos do Tesouro para cobrir déficit do regime, sem perspectiva de 
equilíbrio no longo prazo, o que aumenta a pressão para que haja mudanças nas regras da clientela 
urbana, embora suas despesas não sejam responsáveis pelo déficit do RGPS. 
 Essas inconsistências decorrem da incongruência, hoje existente, entre o arcabouço jurídico 
no qual se inserem os benefícios previdenciários rurais e a operacionalização das regras para 
concessão desses benefícios. As regras adotadas não condicionam a concessão do benefício à 
comprovação de contribuição ou à apresentação de justificativa para a ausência de contribuição. Se 
os benefícios fossem juridicamente definidos como assistenciais, tais problemas poderiam ser 
amenizados e não haveria razão para se discutir o déficit do regime. Porém, isso exigiria importantes 
mudanças no arcabouço jurídico de tais benefícios, incluindo alterações constitucionais e definição de 
critérios característicos de programas assistenciais, como nível máximo de renda e outras 
condicionalidades.  
 Importante ressaltar que, ciente dos problemas supramencionados, a SPS/MPS já possui 
estudos que avaliam alternativas à atual metodologia de arrecadação de contribuições e de concessão 
de benefícios à clientela rural, como as constantes na Nota Técnica DRGPS/SPS/MPS 10/2010 (Anexo 
1, fls. 140-151). 
 Portanto, considerando que a previdência social possui caráter contributivo e deve observar 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme previsto no art. 201 da 
Constituição Federal e no art. 80, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, faz-se oportuno propor 
recomendação ao MPS, ao MF e à Casa Civil da Presidência da República para que avaliem a 
conveniência da elaboração de projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional que: 
 a) altere a Lei nº 8.212/1991, a fim de especificar fontes de recursos que possam viabilizar o 
equilíbrio financeiro e atuarial entre receitas e despesas associadas à clientela rural; 
 b) altere a atual sistemática de arrecadação de contribuições sobre a comercialização da 
produção rural e de reconhecimento de direitos dos segurados referidos na Lei nº 8.213, art. 12, 
inciso V, alínea ‘a’ e inciso VII, de forma a reduzir o volume de evasão fiscal e possibilitar a 
individualização da contribuição do segurado especial, estimulando-o a recolher suas contribuições.  
 3.2.3 Evasão fiscal 
 Uma das principais causas do déficit do RGPS, se não a principal, é o grande volume de 
recursos não arrecadados em função da evasão fiscal. Estudo de 2007 (Anexo 1, v.1, fls. 285-320), da 
então Secretaria de Receita Previdenciária, classificou a evasão fiscal em: sonegação, parcela 
referente à informalidade e que não é declarada, e inadimplência, parcela que representa a 
formalidade, referindo-se à contribuição que é declarada mas não é paga. Tal estudo estimou, com 
base em dados de 2003, provenientes dos próprios sistemas da Secretaria e de fontes externas, a 
receita previdenciária potencial, a sonegação e a inadimplência dos seguintes tipos de contribuintes e 
receitas: pessoa física (contribuintes individuais e empregados domésticos), empresas optantes pelo 
Simples, empresas em geral, filantrópicas, órgãos públicos, eventos desportivos, comercialização da 
produção rural e atividades empresariais informais. 
 Os principais valores estimados pelo estudo (...) permitem as seguintes constatações: 
 a) a informalidade, representada pelo percentual de sonegação, representa a maior parcela da 
evasão fiscal (36,6% contra 6,7% da inadimplência, em relação à receita potencial); 
 b) a receita previdenciária sobre a comercialização da produção rural apresenta o maior 
percentual de evasão fiscal, comparada aos demais tipos de receitas estimadas no estudo, à exceção 
da receita estimada sobre atividades empresariais informais, que por definição não apresenta receita 
espontânea; 
 c) as empresas optantes pelo Simples e os órgãos públicos apresentaram alto índice de receita 
espontânea, com a ressalva que seu percentual de sonegação, assim como das filantrópicas, foi 
calculado em conjunto com o item ‘empresas em geral’. 
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 Desde 2003, período dos dados nos quais foram baseadas as estimativas desse estudo, o 
panorama econômico e do mercado de trabalho certamente têm sofrido alterações. A título de 
exemplo, segundo dados do AEPS (disponível em http://www3.dataprev.gov.br/infologo), o percentual 
de empregados informais caiu de 36,1% em 2003 para 31,7% em 2008, enquanto a informalidade em 
outros setores, como empregados domésticos, empregadores e trabalhadores por conta própria, 
manteve o mesmo nível ou até aumentou.  
 Considerando os esforços da área técnica do Ministério da Fazenda em desenvolver esse 
estudo como ‘um marco inicial na construção de uma ferramenta moderna e efetiva para o 
acompanhamento e análise da performance da administração tributária previdenciária’ (Anexo 1, v.1, 
fl. 289), seria oportuno recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que realize, 
anualmente, estudos semelhantes, com dados contemporâneos e com aperfeiçoamento da metodologia 
adotada no estudo de 2007, para avaliar a efetividade da arrecadação previdenciária e divulgá-la em 
seus relatórios anuais.  
 3.2.4 Estoque de dívida previdenciária 
 No período de 2007 a 2009, o estoque da dívida previdenciária cresceu de R$ 294 bilhões para 
R$ 319 bilhões, incluindo dívidas administrativa e judicial, sob a responsabilidade da RFB/MF e da 
PGFN/MF, respectivamente, conforme informações enviadas por meio dos ofícios RFB/Gabin 
1152/2010 (Anexo 1, v. 4, fls. 726-735) e 3545/PGFN/PG (Anexo 1, v.4, fls. 885-886) (...). Além desses 
valores, há R$ 55 bilhões em créditos administrativos no ano de 2009 que estão marcados para 
integrarem o parcelamento da Lei nº 11.941/2009, mas que ainda não integram o montante da dívida 
administrativa. A título de dimensionamento do impacto do estoque de créditos previdenciários no 
resultado do RGPS, o montante da dívida previdenciária em 2009 seria suficiente para cobrir o déficit 
do RGPS em mais de sete exercícios que apresentassem resultado igual ao daquele ano. 
 Do total de R$ 319 bilhões da dívida previdenciária em 2009, apenas R$ 36 bilhões (11,3% da 
dívida total) integram parcelamentos aderidos pelos contribuintes junto às esferas administrativa ou 
judicial. Esse percentual representava 28% da dívida em 2007, o que pode representar uma 
deterioração dessa forma de arrecadação. Uma possível consequência da diminuição dos 
parcelamentos é a redução no montante de pagamentos da dívida no âmbito administrativo e judicial, 
que passaram de R$ 8,1 bilhões (2,8%) em 2007 para R$ 5,9 bilhões (1,9%) em 2009. 
 No entanto, essa porcentagem de adesão a parcelamentos de 11,3%, verificada em 2009, 
poderá aumentar, pois outros créditos decorrentes de adesão de contribuintes ao parcelamento da Lei 
nº 11.941/2009 poderão vir a ser adicionados a esse montante.  
 Cabe observar que o TCU realizou acompanhamento de créditos previdenciários até o 
exercício de 2006, por meio dos processos TC-003.587/2004-6, TC-020.225/2005-9, TC-
008.002/2003-6 e TC-022.278/2006-0, utilizando metodologia definida no Acórdão nº 1.864/2004 – 
Plenário. A partir do disposto no item 9.6 do Acórdão nº 499/2009 - Plenário, a lista atualizada de 
devedores da Previdência Social, juntamente com um relatório circunstanciado das medidas 
administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e execução da dívida, são informações exigidas 
à RFB/MF na apresentação de seu Relatório de Gestão. 
 Considerando a tendência de aumento da dívida previdenciária observada nos exercícios de 
2007 a 2009, cabe determinar à RFB/MF e à PGFN/MF que, no prazo de 180 dias, examinem as 
causas da redução no valor dos parcelamentos nos âmbitos administrativo e judicial e da diminuição 
dos pagamentos da dívida previdenciária. 
 3.2.5 Impacto do aumento do salário mínimo 
 Um dos fatores frequentemente apontado por especialistas como uma das causas para o déficit 
do RGPS é o fato de que os benefícios com valor até um salário mínimo têm sido reajustados acima 
dos índices de inflação e dos reajustes concedidos aos demais benefícios. Com base em valores 
demonstrados no ‘Informe de Previdência Social de 03/2009, v. 21, nº 3’ (...), é possível estimar que o 
aumento do salário mínimo em índice superior àquele concedido às aposentadorias, no exercício de 
2009, representou uma despesa adicional de R$ 5,04 bilhões nos 12 meses posteriores ao reajuste, o 
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que representaria 11,7% do déficit do exercício de 2009. Considerando que a clientela rural, em sua 
quase totalidade, recebe benefícios no valor de um salário mínimo, é correto afirmar que o déficit 
rural é mais afetado pelos índices de aumento do salário mínimo. 
 O reajuste do salário mínimo superior à reposição de inflação deve ser examinado à luz do 
que estabelecem a CF/88 e a LRF sobre as despesas da seguridade social. O art. 195, § 5º, da CF/88 
determina que ‘nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total’. No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 
101, de 4/5/2000, estabelece que nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total (art. 24) e que o Anexo de 
Metas Fiscais da LDO conterá demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado (art. 4º, § 2º, inciso V). 
 As leis de diretrizes orçamentárias referentes aos anos de 2007 (Lei nº 11.439/2006), 2008 (Lei 
nº 11.514/2007) e 2009 (Lei nº 11.768/2008) estimaram a margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado considerando como ampliação da base de cálculo o crescimento 
real da atividade econômica. Se o crescimento do PIB for considerado como medida do crescimento 
real da economia, pode-se constatar que, de 2007 a 2009, os resultados negativos referentes à 
clientela urbana corresponderam a 0,47%, 0,04% e 0,08% do PIB, respectivamente, revelando 
tendência decrescente do déficit. No entanto, o déficit associado à clientela rural mostrou tendência 
crescente nesses mesmos anos, quando corresponderam a 1,21%, 1,16% e 1,28% do PIB em 2007, 
2008 e 2009, respectivamente.  Quando se analisa o período de 2001 a 2009, constata-se que o déficit 
relacionado à clientela rural aumentou sistematicamente de 0,98% para 1,28% do PIB. Esses dados 
indicam que o crescimento real da economia não tem sido suficiente para cobrir totalmente a 
majoração dos benefícios rurais, decorrentes dos aumentos do salário mínimo.    
 Portanto, cabe propor ao Tribunal que recomende a Casa Civil da Presidência da República 
que insira previsão, no projeto de LDO, de fonte de custeio que seja suficiente para cobrir totalmente 
os aumentos de despesa decorrentes da majoração de benefícios previdenciários, tais como aqueles 
atrelados ao salário mínimo, tendo em vista o que determina o art. 195, § 5º, da CF/88.    
 3.2.6 Renúncias previdenciárias 
 Outro fator que contribui para o resultado deficitário do RGPS é o significativo volume de 
renúncias de receitas previdenciárias. As principais renúncias previdenciárias atualmente em vigor, 
assim definidas com base no Acórdão nº 38/2004 do Plenário do TCU, estão relacionadas à 
legislação do Simples Nacional, ao tratamento diferenciado às entidades filantrópicas e à renúncia da 
arrecadação sobre a exportação da produção rural, que corresponderam, respectivamente, a 51%, 
33% e 15% do total de renúncias previdenciárias no exercício de 2009, conforme valores informados 
no Ofício RFB/Gabin 1073/2010(...). 
 As renúncias previdenciárias cresceram 21% no exercício de 2009 em relação a 2007, 
alcançando um montante superior a R$ 17 bilhões. No mesmo período, a receita líquida 
previdenciária cresceu 29,8% e o déficit diminuiu 4,4%, o que significa que as renúncias 
previdenciárias no exercício de 2009 representaram um percentual menor da receita líquida (9,4%), 
em comparação a 2007 (10%). Mesmo assim, se comparadas ao resultado do RGPS, o valor das 
renúncias previdenciárias, caso tivesse sido arrecadado, teria sido suficiente para cobrir 39,8% do 
déficit do exercício de 2009. 
 Apesar disso, conforme informado no Ofício 10/2010/Subsec5/STN/MF-DF (Anexo 1, v.4, fls. 
845-846), o único demonstrativo publicado pela STN/MF sobre tais valores é a estimativa de 
renúncias previdenciárias, que compõe o Anexo de Metas Fiscais da LDO. Tal demonstrativo, no 
entanto, apresenta apenas a previsão de renúncia de receitas para os anos seguintes e não seus 
valores efetivos. Além disso, seus valores apresentam discrepâncias, conforme a modalidade de 
renúncia, de até 19% em relação aos montantes efetivamente renunciados (...).  
 As principais causas para a ausência desse tipo de demonstrativo são dificuldades na atual 
sistemática de apuração dessas renúncias e ausência de normativo que o regulamente e estabeleça 
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sua obrigatoriedade. Segundo o Ofício RFB/Gabin 1073/2010 (Anexo 1, v.1, fl. 279), as principais 
renúncias previdenciárias (Simples e entidades filantrópicas) são calculadas com base na massa 
salarial informada pelas empresas por meio da Gfip, cujos dados são acessados e extraídos pelo 
sistema Datamart-Cnis, do MPS, o qual é alimentado semestralmente. Isso inviabilizaria, de acordo 
com a explicação fornecida pelos gestores, a elaboração de demonstrativos com periodicidade 
inferior a seis meses. Por isso, os montantes de renúncias previdenciárias não são incluídos nos 
relatórios divulgados mensalmente pela SPS/MPS, no sítio da Previdência Social, os quais fornecem 
informações e valores sobre o resultado do RGPS, inclusive desagregados entre clientela urbana e 
rural. 
 O demonstrativo de renúncias previdenciárias que é publicado no Anexo de Metas Fiscais da 
LDO visa atender ao disposto no inciso II do art. 5º da LRF e no § 6º do art. 165 da CF/88, os quais 
determinam a publicação de demonstrativo do efeito das renúncias fiscais que acompanhará as leis 
orçamentárias anuais. No Acórdão nº 38/2004, o Plenário do TCU determinou à SPS/MPS que 
procedesse em cada exercício ao levantamento da renúncia previdenciária efetiva, por entender ser 
isso também necessário para fins de cumprimento do que estabelece o § 6º do art. 165 da CF/88. Essa 
obrigatoriedade de evidenciar o montante de renúncia previdenciária efetiva também foi definida pelo 
art. 15, inciso VII, da Lei nº 10.180/2001, que estabelece o seguinte: ‘Art. 15. O Sistema de 
Contabilidade Federal tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração 
orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar: (...) VII - a renúncia de receitas de 
órgãos e entidades federais’. 
 A RFB/MF produz um relatório anual das renúncias efetivas, que é encaminhado à 
Semag/TCU como subsídio para análise das Contas de Governo e publicado na página de internet da 
RFB (www.receita.fazenda.gov.br/Arrecadacao/BenTributarios/default.htm). Recentemente, em 
reunião com representantes da Semag/TCU, ficou acordado que esse relatório passaria a englobar um 
período de cinco anos e que o termo ‘renúncia efetiva’ seria substituído por ‘renúncia estimada com 
base em dados efetivos’ (Nota Coget/Copan 27/2011, fl. 167). 
 A publicação dos valores efetivos de renúncia previdenciária apenas em relatório disponível 
no sítio eletrônico da RFB não fornece publicidade suficiente às informações, o que prejudica a 
transparência e a avaliação das causas dos seguidos déficits do RGPS, visto que o que é seguidamente 
apontado como volume de renúncia trata-se, na realidade, de uma previsão de renúncia. Esses valores 
previstos não são precisos (...) Os valores das renúncias efetivas, comparadas com as previstas, no 
período de 2007 a 2009 chegam a variar mais de 5% no seu total, variando em percentuais maiores 
quando são analisados separadamente cada tipo de renúncia. O valor de renúncia fiscal com 
filantrópicas em 2007, por exemplo, foi 19,5% inferior ao previsto, diferença de mais de R$ 860 
milhões. Considerando que existe proposta no próprio MPS para que o resultado do RGPS seja 
apurado levando-se em conta tais valores, seria relevante haver previsão de publicação de 
demonstrativo com valores de renúncias efetivas, que refletisse a renúncia previdenciária da maneira 
mais precisa possível e possibilitasse ampla divulgação às informações. 
 Tendo em vista este grande volume de renúncias previdenciárias, o impacto que elas exercem 
sobre o déficit do RGPS, a necessidade de garantir equilíbrio financeiro e atuarial do regime (art. 
201, caput, da CF/88), o preceito de transparência nas contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF), e a 
obrigação do INSS de divulgar informações atualizadas sobre receitas, despesas e resultados do 
RGPS, prevista no art. 80, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, cabe propor determinação ao MPS, à 
STN/MF e à RFB/MF para que, no prazo de 180 dias: 
 a) aprimorem a sistemática de cálculo da renúncia efetiva de receitas previdenciárias, de 
maneira a permitir sua apuração mensalmente; e 
 b) possibilitem evidenciar o montante de renúncias previdenciárias efetivas nos demonstrativos 
dos resultados do RGPS, publicados no RREO.   
 3.3. Achados 
 3.3.1. O salário família e o salário maternidade pagos pelas empresas não são contabilizados 
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 O salário família, previsto nos arts.. 65 a 70 da Lei nº 8.213/1991, é um benefício pago aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos com salário mensal até R$ 810,18, para auxiliar no 
sustento dos filhos até 14 anos ou inválidos, cujo valor varia de R$ 19,48 a R$ 27,64 por filho. O 
benefício é pago pelo empregador ou pelo órgão gestor de mão de obra (no caso dos avulsos), à 
exceção dos segurados que estiverem recebendo auxílio doença ou aposentadoria, que recebem 
diretamente da previdência. O salário maternidade, previsto nos arts.. 71 a 73 da Lei nº 8.213/1991, é 
benefício devido às seguradas do RGPS por ocasião de parto ou adoção, tem duração de 120 dias e 
valor, no caso da empregada, correspondente à remuneração na data do afastamento, limitado ao teto 
salarial do serviço público (salário de ministro do STF). A partir de setembro de 2003, o salário 
maternidade das gestantes empregadas é pago pelas empresas, sendo que nos demais casos (mães 
adotivas, contribuintes individuais, empregadas domésticas etc.) é pago pelo INSS. 
 Tanto no caso do salário maternidade quanto do salário família, quando os pagamentos são 
efetuados pelas empresas, tais valores são compensados na fase do recolhimento, por meio de GPS, 
das contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo que as empresas devem manter os 
comprovantes dos pagamentos e os respectivos atestados durante dez anos (Ofício RFB/Gabin 
1152/2010, Anexo 1, v.4, fl. 729). De acordo com o Ofício 768/INSS/GABPRE (Anexo 1, v.4 fl. 825), 
tais valores não são contabilizados pelo INSS nem encontram-se evidenciados no fluxo de caixa do 
INSS, que é o principal demonstrativo que apura o resultado da previdência social.  O Anuário 
Estatístico da Previdência Social (AEPS) apresenta estimativas das quantidades de benefícios e dos 
valores na concessão com base em extração anual de informações, realizada pela Dataprev. O AEPS 
é publicado geralmente mais de um ano após o encerramento do exercício financeiro, o que torna 
pouco útil a informação para fins de planejamento ou fiscalização. 
 Tais despesas não afetam o valor nominal do resultado do RGPS, pois, em tese, se fossem 
contabilizadas, provocariam um aumento idêntico nas receitas, mas sua ausência torna o déficit do 
sistema percentualmente maior. O déficit de 2009, por exemplo, que alcançou 19,11% das despesas, 
seria de 18,79% caso fossem apuradas as despesas com salário maternidade e salário família pagas 
pelas empresas. 
 Essas despesas, que compõem importantes programas de governo e somaram no exercício de 
2009 a quantia de R$ 3,9 bilhões em reembolsos, não são registradas no Siafi nem são acompanhadas 
pelos ministérios responsáveis (MF e MPS), pois de acordo com os Ofícios RFB/Gabin 1152/2010 e 
768/INSS/GABPRE, o INSS não tem conhecimento desses valores (Anexo 1, fl. 825) e a RFB/MF 
realiza apenas verificações por amostragem da documentação de suporte desses benefícios. Assim, 
torna-se difícil avaliar se tais programas estão cumprindo com seus propósitos legais, ao mesmo 
tempo em que dificulta a fiscalização da aplicação desses recursos. A falta de contabilização desses 
valores ainda prejudica o planejamento orçamentário e financeiro do INSS, que deixa de acompanhar 
e, consequentemente, de prever parcela significativa de suas receitas e despesas, que, por sua vez, não 
são submetidas ao poder legislativo para autorização. Da forma como tal procedimento tem sido 
conduzido, as despesas com salário maternidade e salário família pagas pelas empresas não são 
registradas como despesas do INSS, pois seus valores são descontados das contribuições 
previdenciárias devidas ao INSS por essas mesmas empresas. Contabilmente, as despesas com tais 
benefícios, que são pagos pelas empresas, deveriam ser registradas como obrigações do INSS, as 
quais são a elas ressarcidas por intermédio da redução nos valores de contribuição social que devem 
recolher. 
 A falta de contabilização desses valores infringe o princípio da universalidade, insculpido no 
caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, e o princípio do orçamento bruto, explicitado no art. 6º da 
mesma lei, o qual determina que todas as receitas e despesas constem da lei orçamentária, vedadas 
quaisquer deduções. Além disso, esse procedimento viola o princípio da transparência orçamentária, 
insculpido nos arts.. 48, 48-A e 49 da LRF, pois as informações a respeito das receitas e despesas não 
são facilmente acessíveis mediante consulta aos sistemas informatizados de administração financeira 
da União. Constitui, ainda, infração ao princípio contábil da oportunidade, perante o qual a 
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contabilidade pública tem o dever de produzir informações íntegras e tempestivas (Resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade nºs 750/93 e 1.111/07), violando ainda os arts.. 83, 85 e 93 da Lei 
nº 4.320/1964, que estabelecem que todas as operações de natureza financeira devem ser objeto de 
registro, individualização e controle fiscais. 
 Com o objetivo de corrigir essa falha, cabe propor: 
  a) determinação ao INSS, à STN/MF e à RFB/MF para que, no prazo de 12 meses, passem a 
efetuar o registro contábil das despesas com os benefícios previstos nos arts.. 65 a 73 da Lei nº 
8.213/1991 que são pagos pelos empregadores (e que devem ser tratados como despesa da 
Previdência Social), bem como, no cômputo da arrecadação, que passem a demonstrar os valores de 
salário família e salário maternidade que são objeto de dedução das receitas arrecadadas (e que, 
considerando serem os valores dos benefícios contabilizados como despesa, devem ser contabilizados 
como receita da Previdência Social); e 
 b) determinação ao MPS para que, no prazo de 180 dias, passe a divulgar, nos boletins 
estatísticos mensais da previdência social, dados sobre o salário família e o salário maternidade 
pagos pelas empresas, tais como a quantidade de benefícios concedidos, cessados e emitidos, valores 
despendidos, montantes por região, estado, sexo, idade, entre outros, com o propósito de aprimorar a 
avaliação dessas ações de governo.  
 3.3.2. Impossibilidade de separação entre as receitas provenientes dos segurados especiais e 
dos produtores rurais pessoa física 
 Parte da receita rural é composta pela arrecadação sobre a comercialização da produção 
rural dos segurados especiais e de produtores rurais pessoa física. Os segurados especiais são 
aqueles que exercem suas atividades ‘individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 
com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração’, bem como seu cônjuge ou 
companheiro e seus filhos maiores de 16 anos, desde que trabalhem com o respectivo grupo familiar 
(art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991). O produtor pessoa física, por sua vez, é aquele produtor 
que explora sua atividade em área superior a quatro módulos fiscais ou com auxílio de empregados, 
conforme descrito no art. 12, inciso V, alínea ‘a’, da Lei nº 8.212/1991, enquadrando-se na categoria 
de segurados denominada ‘contribuinte individual’. 
 Embora a contribuição de ambas as espécies de segurados tenha sido determinada no art. 25, 
incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, trata-se, em verdade, de contribuições com características 
diferentes. Enquanto a primeira consiste na contribuição pessoal que engloba todos os segurados que 
compõem o grupo familiar que explora aquela atividade em conjunto, a segunda é a contribuição 
patronal do produtor pessoa física sobre a folha de pagamento de seus funcionários. De acordo com a 
nota metodológica ‘Metodologia de elaboração do demonstrativo das renúncias previdenciárias’ da 
SPS/MPS (Anexo 1,  fls. 123-139), não é possível separar contabilmente as contribuições dos 
segurados especiais daquelas provenientes dos produtores rurais pessoa física, sendo possível apenas 
elaborar  estimativas com base em dados provenientes dos microdados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE. O INSS, em resposta ao Ofício de Requisição 13-0597/2010 
(Anexo 1, v. 4, fl. 871), forneceu demonstrativo de receitas no qual os montantes anuais referentes à 
contribuição sobre produção rural agregam tanto as receitas provenientes de segurados especiais 
como as provenientes de produtores pessoa física, confirmando, portanto, a impossibilidade de 
distinguir os tipos de receitas. 
 Importante destacar que esses dois tipos de segurados possuem características diferentes, 
tanto no tocante às contribuições quanto aos direitos a benefícios. O segurado especial contribui 
obrigatoriamente apenas com a parcela sobre a comercialização de sua produção, podendo contribuir 
facultativamente para aumentar seu salário de benefício (§ 1º do art. 25 da Lei nº 8.212/1991), e todo 
o grupo familiar envolvido na atividade tem direito à aposentadoria por idade cinco anos antes dos 
demais segurados (55 ou 60 anos), precisando comprovar apenas o exercício de atividade rural. O 
produtor rural pessoa física, por sua vez, contribui sobre 20% de seu salário de contribuição (§ 1º do 
art. 25 da Lei nº 8.212/1991), além da cota sobre a produção, sendo que seus familiares, mesmo que 
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trabalhem na propriedade, precisam contribuir da mesma forma para adquirirem direito aos 
benefícios. O plano de benefícios, por sua vez, não estende a esses segurados o direito à 
aposentadoria com cinco anos de antecedência, previsto no § 1º do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, e 
exige que tais segurados comprovem um mínimo de 180 contribuições. 
 A impossibilidade de diferenciação entre as receitas desses dois tipos de contribuintes produz 
os seguintes efeitos: 
 a) aumenta a dificuldade para se identificar os gargalos na arrecadação previdenciária rural, 
considerando que, conforme exposto nos itens 3.2.2 e 3.2.3, é a área onde existe maior percentual de 
evasão fiscal; 
 b) coloca em posição de igualdade segurados com direitos e deveres diferentes, o que pode 
facilitar a evasão fiscal e provocar eventuais equívocos na concessão de benefícios previdenciários; 
 c) fere o princípio legal da especificação, especialização ou discriminação do orçamento, de 
acordo com o qual as receitas e as despesas  devem aparecer de forma discriminada, de tal forma que 
se possa saber, pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua aplicação, com o objetivo de 
facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público, pois inibe a concessão de 
autorizações genéricas (comumente chamadas de emendas curinga ou ‘rachadinhas’) que propiciam 
demasiada flexibilidade e arbítrio ao Poder Executivo, dando mais segurança ao contribuinte e ao 
Legislativo (GONTIJO/Vander, COFF/CD, 2004, http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/ 
orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/principios.html, consulta em 20/11/2010); 
  d) fere o princípio da transparência na gestão pública, insculpido nos arts.. 48, 48-A e 49 da 
LRF. 
 A RFB/MF, mediante mensagem eletrônica de 2/6/2011 (fl. 177), forneceu informações a 
respeito do Projeto de Unificação dos Créditos Tributários (PUC), o qual se encontra em 
desenvolvimento e possibilitará apurar valores separados de arrecadação provenientes de segurado 
especial e produtor rural pessoa física por meios indiretos e aproximados. O PUC está previsto para 
entrar em funcionamento até meados de 2012. 
 Visando corrigir essa impropriedade, considera-se pertinente propor determinação ao MPS, à 
RFB/MF e à STN/MF para que, conjuntamente, no prazo de 12 meses, separem e classifiquem 
contabilmente as receitas provenientes das contribuições dos segurados especiais daquelas recolhidas 
pelos produtores rurais pessoa física, referidos na alínea ‘a’ do inciso V do art. 12 e no inciso VII do 
art. 12 da Lei nº 8.212/1991, respectivamente. 
 3.3.3. O fluxo de caixa do INSS não segrega benefícios e arrecadação acidentária 
 O inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e o § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 
estabeleceram contribuições com o objetivo específico de financiar a aposentadoria especial e os 
benefícios concedidos ‘em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos 
riscos ambientais do trabalho’, ou seja, benefícios resultantes de acidentes de trabalho. Apesar disso, 
não são encontradas, no fluxo de caixa do INSS, ou em qualquer outro demonstrativo, informações 
que permitam avaliar se tais receitas têm sido suficientes para cobrir as despesas com benefícios 
acidentários e com aposentadoria especial. A relação entre essas contribuições, que compõem o 
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), e seus respectivos benefícios está explanada no Anexo E deste 
relatório. 
 O Ofício 14/MPS/SPS/CGEDA (Anexo 1, v.1, fls. 268-271) apresenta o volume de recursos 
arrecadados com objetivo de financiar benefícios acidentários no período de 2007 a 2009, bem como 
o volume de despesas com tais benefícios e com aposentadoria especial. Nesse mesmo documento, a 
SPS/MPS informa não ser possível evidenciar, no fluxo de caixa do INSS, o resultado dessas receitas e 
despesas, pois o objetivo do demonstrativo seria registrar o movimento financeiro do INSS, de acordo 
com os sistemas de gestão financeira da autarquia. De acordo com a SPS/MPS, o resultado 
‘acidentário’ não seria relevante para os objetivos do fluxo de caixa do INSS e para os sistemas de 
gestão financeira que o alimentam. 
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 Ainda de acordo com a SPS/MPS, não é possível evidenciar todas as receitas destinadas a 
esses benefícios, apenas estimá-las, pois seus valores são arrecadados e contabilizados conjuntamente 
com as demais receitas patronais. A contribuição adicional para o financiamento das aposentadorias 
especiais (§ 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991) não apresenta registro separado nos sistemas 
contábeis do INSS, sendo que os valores apresentados foram estimados com base em informações 
declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip). A SPS/MPS 
esclareceu ainda que, dada a atual sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias, é 
impossível identificar, no movimento financeiro da arrecadação, as contribuições efetuadas para 
financiar benefícios acidentários e aposentadorias especiais.  
 Cabe observar, no entanto, que o fluxo de caixa do INSS tem sido o principal demonstrativo 
utilizado para apurar o resultado do RGPS. Considerando os valores informados no Ofício 
14/MPS/SPS/CGEDA (Anexo 1, v.1, fls. 268-271), a diferença entre as contribuições para financiar os 
benefícios acidentários e aposentadoria especial e as suas respectivas despesas foi negativa em R$ 4,5 
bilhões no exercício de 2009 (...), o que representa mais de 10% do déficit do RGPS apurado nesse 
exercício. Assim, tendo em vista a necessidade de avaliar o resultado do RGPS e os fatores a ele 
associados e garantir o máximo de transparência na gestão pública, como estabelecem os arts. 48, 48-
A e 49 da LRF, torna-se importante evidenciar tais valores no fluxo de caixa do INSS ou em outros 
demonstrativos divulgados pelo MPS. 
 O Projeto de Unificação dos Créditos Tributários (PUC), em desenvolvimento na RFB/MF, 
possibilitará a identificação e registro da arrecadação acidentária. O PUC tem previsão de estar em 
funcionamento até meados de 2012.  
 Portanto, cabe propor determinação à STN/MF, à RFB/MF e ao INSS para que, no prazo de 
12 meses, conjuntamente, tomem providências no sentido de possibilitar a: 
 a) contabilização dos recursos arrecadados conforme o disposto no § 6º do art. 57 da Lei nº 
8.213/1991; e 
 b) evidenciação, no fluxo de caixa do INSS ou em outros demonstrativos, do resultado das 
receitas arrecadadas de acordo com o que estabelece o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e no § 
6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, e das despesas com os benefícios, previstos nos arts. 57 e 58 da Lei 
nº 8.213/1991 (aposentadoria especial) ou concedidos em razão do grau de incidência de 
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho (benefícios acidentários). 
 3.3.4. Insuficiente abertura orçamentária concernente ao programa de Previdência Social 
 Nas Leis Orçamentárias Anuais de 2009 e 2010, por exemplo, há doze ações orçamentárias 
vinculadas ao programa Previdência Social Básica (0083), pertencente ao Fundo do RGPS, que 
englobam a fixação das despesas correspondentes ao pagamento de todos os benefícios 
previdenciários (Anexo 3, fls.167-168). No entanto, o exame das despesas liquidadas associadas ao 
pagamento de benefícios em 2009 revela 41 subelementos diferentes, mesmo ao se excluir todos os 
pagamentos relacionados à compensação previdenciária e decisões e sentenças judiciais (Anexo 3, fls. 
168-171). Algumas das ações agrupam, orçamentariamente, subelementos que individualmente 
representam pagamentos de grande materialidade e agregam benefícios de características distintas. 
 Por exemplo, na ação que aglutina os pagamentos de auxílios doença e reclusão da área 
urbana (0083.0136), houve, em 2009, pagamentos de R$ 11,837 bilhões para auxílio-doença, R$ 0,18 
bilhão para auxílio-reclusão, R$ 0,09 bilhão para auxílio-acidente, R$ 2,04 bilhões para auxílio-
doença-acidente do trabalho, R$ 1,45 bilhões para auxílio-acidente do trabalho, dentre vários outros. 
Quantias tão volumosas de recursos precisam ser discriminadas no orçamento com o objetivo de 
facilitar processos de planejamento, divulgação e fiscalização. Porém, além de volumosas, tais 
despesas referem-se a benefícios com características diferentes quanto aos fatores que podem afetar a 
quantidade de concessões, aos dispositivos legais que os regulamentam e às políticas públicas a eles 
relacionados. 
 Pode-se citar, também, como ilustração, o caso da ação que agrupa os pagamentos das 
aposentadorias da área urbana (0083.0132). Essa ação reuniu, em 2009, pagamentos de R$ 23,04 
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bilhões para aposentadorias por invalidez, R$ 20,14 bilhões para aposentadorias por velhice, R$ 
60,04 bilhões para aposentadorias por tempo de serviço, dentre alguns outros. Novamente, constata-
se insuficiente detalhamento orçamentário entre benefícios que envolvem volumosos recursos, 
diferentes critérios normativos e fatos geradores diversos, requerendo, em consequência, distintas 
decisões técnicas e políticas para seu gerenciamento. 
 Essa insuficiência de abertura orçamentária fere o princípio de discriminação ou 
especificação, subjacente aos arts. 5º e 15 da Lei nº 4.320/1964, razão pela qual cabe propor 
determinação ao INSS, ao MPS e à SOF/MP para que, conjuntamente, no prazo de 180 dias, tomem 
providências no sentido de aumentar o nível de detalhamento orçamentário das ações do programa de 
governo Previdência Social Básica.  
 3.3.5. Falta de demonstrativos específicos para apurar os resultados do RGPS 
 As informações sobre as receitas e despesas do RGPS, incluindo seu resultado financeiro, 
compõem o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência 
Social, Anexo IV do RREO (art. 53, inciso II, da LRF), e o Demonstrativo do Resultado Primário da 
União, Anexo VIII do RREO (art. 53, inciso III, da LRF). Atualmente, a apuração do resultado 
financeiro do RGPS baseia-se em informações extraídas do fluxo de caixa do INSS, como mencionado 
no item 4.2. As receitas e despesas do RGPS são identificadas no fluxo de caixa após a exclusão de 
algumas receitas e despesas, tais como aquelas relacionadas ao Sistema ‘S’, cujas entradas e saídas 
passam pelo caixa do INSS, porém não pertencem ao RGPS.  
 Em resposta ao ofício de requisição 13-0597/2010 (Anexo 1, v.4, fl. 871), o INSS informou que 
não existe ato normativo legal que regulamente a confecção do fluxo de caixa do INSS e que é 
adotada, como marco inicial de sua elaboração, a MP nº 2.170-36/2001, que regulamenta o 
procedimento de transferência dos recursos do INSS para a Conta Única do Tesouro registrada no 
Siafi (Anexo 1, v.4, fl. 873). O único documento obtido pela equipe de auditoria, concernente à 
elaboração do fluxo de caixa do INSS, foi um roteiro que lista dez páginas de comandos e ‘macros’ do 
Siafi que são executados para a obtenção do referido fluxo. Não há no documento explicação a 
respeito das finalidades e justificativas de cada procedimento ou da lógica que subjaz os passos 
listados (Anexo 3, fls. 153-165). Essa falta de explicação e normatização pode aumentar o risco de 
erros na apuração dos resultados, na medida em que dificulta a compreensão, a replicação e o 
controle dos procedimentos envolvidos.   
 Além disso, o fluxo de caixa de uma instituição como o INSS tende a diferir de demonstrativos 
típicos de fluxos financeiros de outras instituições. Isso pode ser corroborado pelo que dispõe o 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF 4, 
de 30/ 11/2010. Esse manual estabelece que a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de 
contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle 
financeiro dos órgãos e entidades do setor público, ao evidenciar as movimentações havidas no caixa 
e seus equivalentes, nos fluxos das operações, nos investimentos e nos financiamentos. No caso do 
INSS, o fluxo constitui-se basicamente de movimentações provenientes de operações, pois não seria 
típico encontrar expressivos volumes relativos a investimentos ou financiamento.   
 Outro aspecto da metodologia de apuração do resultado do RGPS que chama a atenção é a 
ausência de um demonstrativo de fluxo de caixa que inclua apenas receitas e despesas concernentes 
ao RGPS. O fluxo de caixa do INSS, adotado atualmente inclui recursos de terceiros, ou seja, receitas 
que são arrecadadas pelo INSS e depois transferidas a outras instituições, como, por exemplo, 
aquelas pertencentes ao Sistema ‘S’ (e.g., Sebrae, Senac, Senar) (Anexo 3, v.  1, fls. 195-196). O art. 
68 da LRF, com fundamento no art. 250 da CF/88, criou o ‘Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover 
recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social’, o qual motivou, 
dentre outras ações, a previsão de unidade orçamentária específica para o fundo. Considerando que o 
art. 250 da CF foi inserido pela EC nº 20/1998, conhecida como uma das ‘reformas da previdência’, a 
criação desse fundo teve por objetivo, dentre outros, segregar os recursos destinados ao pagamento 
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de benefícios previdenciários de outras despesas governamentais, de forma a aumentar a 
transparência de suas contas e possibilitar a avaliação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.  
 A apuração do resultado do RGPS com base no fluxo de caixa do INSS, que inclui receitas e 
despesas não relacionadas ao regime, pode aumentar o risco de erros associados a inclusões ou 
exclusões indevidas de receitas ou despesas não pertencentes ao regime. Além disso, a falta de 
regulamentação do demonstrativo de fluxo de caixa do INSS, na forma de instruções ou manuais 
institucionalmente sancionados, eleva a probabilidade de alterações procedimentais que podem afetar 
os resultados, prejudicando, desta maneira, a identificação dos fatores que influenciam o regime e a 
análise de séries históricas. Tendo em vista o alto nível de materialidade das receitas e despesas do 
RGPS, ao redor de R$ 200 bilhões em 2009, a ocorrência de erros ou alterações nos procedimentos 
de apuração podem produzir significativos impactos no orçamento e demais atividades de 
planejamento das ações do governo federal.  
 Portanto, cabe propor determinação ao INSS e à STN/MF para que, conjuntamente, no prazo 
de 180 dias, regulamentem os procedimentos para a elaboração de demonstrativos contábeis afetos 
aos resultados do RGPS, inclusive o fluxo de caixa, segregando as informações referentes ao RGPS 
daquelas associadas às contas do INSS, como estabelece o art. 68 da LRF.   
 4. ACHADOS RELACIONADOS AOS TRÊS REGIMES 
 4.1. Ausência do anexo com avaliação atuarial do RPPS, dos Encargos da União com os 
Militares e do RGPS em publicações da LDO  
 Compulsando os projetos de lei de diretrizes orçamentárias referentes aos exercícios de 2007 a 
2011, bem como as leis de diretrizes orçamentárias dos exercícios de 2001 a 2011, a fim de verificar 
se tais documentos incluíam anexo específico com avaliação atuarial do RPPS da União, a equipe de 
auditoria constatou que todos os projetos de leis possuem a avaliação atuarial. No entanto, apenas as 
leis de diretrizes orçamentárias referentes aos exercícios de 2002, 2008 e 2009 foram aprovadas com 
anexo de avaliação atuarial do RPPS (...). 
 Em entrevista com gestor da SPS/MPS, a equipe de auditoria indagou se haveria algum motivo 
para não publicação da projeção atuarial na mencionada lei. O gestor não soube identificar a razão 
para o fato. No entanto, os dispositivos da lei deixam claro que o Anexo de Metas Fiscais integra a lei 
de diretrizes orçamentárias, e não apenas o seu projeto. O art. 9º, por exemplo, estabelece que as 
informações constantes no referido anexo servem de base para definir a necessidade de limitação de 
empenho e movimentação financeira.  Ora, informações constantes em um projeto de lei não teriam 
força legislativa para regulamentar as ações dos gestores. Além disso, o inciso I do art. 14 estabelece 
como uma das condições para renúncia de receita a ‘demonstração pelo proponente de que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária (...) e de que não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias’. Esses arts. 
corroboram a interpretação de que o Anexo de Metas Fiscais deve integrar a LDO, incluindo as 
projeções atuariais do RPPS.  
 Exame dos conteúdos do Anexo de Metas Fiscais da LDO revelou as mesmas constatações com 
relação às projeções atuariais referentes às receitas e despesas previdenciárias atreladas aos 
militares e ao RGPS. Todos os projetos de LDO, de 2001 a 2011, continham as projeções, enquanto 
apenas a LDO referente aos anos de 2002, 2008 e 2009 foram aprovadas com anexo de avaliação 
atuarial.  
 A ausência da avaliação atuarial nas publicações da LDO, com sua inclusão apenas nos 
anexos do projeto de LDO, fere a determinação contida no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’, da LRF e 
reduz a transparência da gestão pública, tendo em vista que a LDO, com seus anexos, constitui um 
dos instrumentos de transparência listados no caput do art. 48 da LRF. 
 Portanto, propõe-se dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do 
Congresso Nacional a respeito da necessidade de incluir as avaliações atuariais concernentes aos 
servidores civis e militares da União e ao Regime Geral de Previdência Social no Anexo de Metas 
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Fiscais das Leis de Diretrizes Orçamentárias, e não apenas constar dos projetos dessas leis, tendo em 
vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’, da Lei Complementar nº 101/2000. 
 4.2. Ausência de condicionalidades para concessão de pensão por morte pelo RGPS, RPPS e 
Encargos da União com os Militares 
 Os possíveis impactos, sobre as contas da previdência, das concessões de pensão por morte a 
viúvas muito jovens têm sido tema frequente nos jornais e demais veículos de comunicação. A 
expressão ‘efeito Viagra’ tem sido usada recorrentemente, como ilustram as reportagens anexadas 
aos autos (Anexo 3,  v. 1, fls. 184-194), e se refere ao fato, supostamente cada vez mais comum, de 
casamento entre homens e mulheres de gerações diferentes. Essas matérias externam uma 
preocupação com a possibilidade desse tipo de casamento gerar pensões por morte muito duradouras, 
tendo em vista que a cônjuge beneficiada (90% das pensões são pagas a mulheres) teria grande 
chance de receber o benefício previdenciário durante muitos anos. As pensões pagas durante muito 
tempo gerariam desequilíbrio nas contas previdenciárias, tendo em vista que as pensões 
correspondem a mais de 20% das despesas e as contribuições não seriam suficientes para cobrir essas 
despesas. 
 As regras atuais para concessão de pensão por morte pelo RGPS não exigem que o 
beneficiário da pensão (e.g., viúva) apresente dependência econômica com relação ao segurado. A 
dependência econômica só é requerida no caso dos beneficiários serem os pais do segurado, os quais 
têm direito à pensão apenas se não houver cônjuge ou filhos com direito à pensão. Tampouco há 
qualquer restrição quanto à idade do beneficiário, exceto para os filhos, que precisam ter menos de 21 
anos, salvo se for inválido. Quanto ao valor da pensão, não há redutores, pois a pensão será 
equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez na data do óbito. Esse valor é dividido igualmente entre todos os 
dependentes ativos. Portanto, as regras não vinculam o valor do benefício à existência de menores e 
não impedem acúmulo de benefícios e nem que o pensionista trabalhe. 
 Essa ausência de condicionalidades para concessão de pensão por morte não é comum em 
outros países. Estudo comparativo com 22 países (doze da Europa, seis das Américas e quatro da 
Ásia) constatou que: onze deles vinculam o valor do benefício à existência de crianças e jovens; onze 
fazem restrições à idade da mulher para recebimento do benefício; nove cessam o benefício ou 
limitam seu valor quando há novo matrimônio; sete limitam o prazo de recebimento; e dezoito fazem 
restrição ao valor do benefício (TAFNER, P., 2007, ‘Simulando o desempenho do sistema 
previdenciário e seus efeitos sobre pobreza sob mudanças nas regras de pensão e aposentadoria’, 
Ipea – Texto para Discussão nº 1264). Uma das consequências dessa ausência de condicionalidades é 
que 43,5% das pessoas que recebem pensão também trabalham e/ou recebem aposentadoria, de 
acordo com os dados da Pnad/IBGE de 2005 (TAFNER, P. & GIAMBIAGI, F., 2007, ‘Uma agenda 
parcial de reformas previdenciárias para 2009: à procura de um ‘Pacto de Toledo’ brasileiro’, 
Revista do BNDES, v. 14, n. 28, p. 349-394).  
 As regras para concessão de pensão pelo RPPS e pelo ‘regime’ dos militares não são muito 
diferentes. Não há condicionalidades relacionadas à dependência econômica, outras fontes de renda 
(incluindo outras pensões), idade do beneficiário (exceto filhos), tempo de união estável, ou existência 
de crianças ou outros dependentes. Para os dependentes dos militares, o valor do benefício 
corresponde a 100% da remuneração ou proventos do instituidor da pensão. No caso dos civis, a 
partir da EC 41 de 31/12/2003, o valor das pensões passou a sofrer uma redução de 30% sobre o 
montante da remuneração ou dos proventos que exceder o limite máximo dos benefícios do RGPS. 
 As despesas com pensões pelo RGPS, RPPS e ‘regime’ dos militares somaram, em 2009, R$ 
54,7, R$ 13,9 e R$ 10,4 bilhões que corresponderam a 24,2%, 31,0% e 46,6% do total das despesas 
dos regimes, respectivamente. Considerando a materialidade dessas despesas, a falta de equilíbrio 
financeiro e atuarial desses regimes, e a ausência de condicionalidades, que são comuns em outros 
países, para a concessão de pensão por morte, cabe propor recomendação à SPS/MPS para que 
examine os impactos atuariais de alterações na legislação que introduzam condicionalidades para 
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concessão desse benefício, tendo em vista a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial 
estabelecida pelos arts.. 40, caput, e 201, caput, da Constituição Federal de 1988. 
 (...) 
 6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 Ante o exposto, propõe-se que o Tribunal: 
 I. Determine, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do 
Regimento interno do TCU: 
 a) ao Ministério da Previdência Social que, no prazo de 180 dias: 
 1. desenvolva tábua de vida específica para servidores públicos civis e militares da União, em 
conjunto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e com a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em atendimento à determinação contida no item 9.1 do 
Acórdão nº 1.465/2003 do Plenário, conforme tratado no item 2.5.5.3; 
 2. insira premissa que preveja reposição de servidores na avaliação atuarial concernente ao 
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União, de acordo com o que prevê o 
art. 7º, § 2º, da Portaria MPS nº 403/2003, conforme tratado no item 2.5.5.4 do relatório; 
 3. encaminhe a este Tribunal justificativas para o crescimento atípico dos dispêndios com os 
benefícios de auxílio reclusão e auxílio acidente, em percentuais de 250% e 555%, respectivamente, 
observados no período de 2001 a 2009, segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social 
(Tabela 9, Anexo A), conforme tratado no item 3.2.1 do relatório; 
 4. realize estudos que subsidiem projetos de lei visando instituir mudanças paramétricas no 
regime, a médio e longo prazos, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial 
da clientela urbana do RGPS, conforme preconiza o art. 201, caput, da Constituição Federal de 1988, 
conforme tratado no item 3.2.1 do relatório; 
 5. passe a divulgar, nos boletins estatísticos mensais da previdência social, dados sobre o 
salário família e o salário maternidade pagos pelas empresas, tais como a quantidade de benefícios 
concedidos, cessados e emitidos, valores despendidos, montantes por região, estado, sexo, idade, entre 
outros, com o propósito de aprimorar a avaliação dessas ações de governo, conforme tratado no item 
3.3.1 do relatório; 
 b) à Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF) que, no prazo de 180 dias: 
 1. inclua, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), memória de cálculo que 
possibilite a reconstrução do demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias concernentes aos 
servidores públicos, civis e militares, da União, mediante consultas ao Siafi, nas versões Gerencial e 
Operacional, bem como adicione instrução em seu Manual de Demonstrativos Fiscais para que tais 
demonstrativos sejam acompanhados de memória de cálculo, com o propósito de mitigar o risco de 
inconsistências nas informações publicadas no RREO e de violação do art. 53, inciso II, c/c art. 48, 
caput, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme tratado no item 2.7.3.2 do relatório; 
 2. evidencie, no relatório de Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio dos 
Servidores Públicos, presente no RREO, a incidência de Desvinculação de Receitas da União (DRU) 
sobre a contribuição de militares para pensões, tendo em vista o que estabelece o art. 53, inciso II, c/c 
o art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme tratado no item 2.7.3.4 do relatório;  
 c) à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) que, no 
prazo de 180 dias: 
 1. deixe de incluir projeção de contribuições que não estão previstas em lei, tal como 
contribuição patronal para pagamento de pensão militar, na avaliação atuarial dos compromissos 
financeiros da União com militares das Forças Armadas e seus dependentes, tendo em vista o que 
estabelecem os arts.. 1º e 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com alterações inseridas pelo art. 27 da MP nº 
2.215-10/2001 c/c os princípios da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/88, e da 
transparência, explicitado nos arts.. 48, 48-A e 49 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme 
tratado no item 2.6.2.1 do relatório; 
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 2. inclua, nas avaliações atuariais dos compromissos financeiros da União com militares das 
Forças Armadas e seus dependentes, coluna específica de resultado atuarial que contemple também as 
despesas com aposentados militares, ou seja, que, além do resultado atuarial cotejando apenas 
contribuições e gastos com pensões militares, insira outra coluna que calcule a diferença entre 
contribuição para pensões e o total de gastos com inativos (militares da reserva remunerada e 
reformados) e pensionistas, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei 
Complementar nº 101/2000, conforme tratado no item 2.6.2.2 do relatório;  
 d) ao Ministério da Previdência Social, responsável pela elaboração das avaliações atuariais 
do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) da União, e à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN/MF), responsável pela publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO), que tomem providências, no prazo de 180 dias, para: 
 1. aumentar a duração do período prospectivo da projeção atuarial do RPPS publicada no 
RREO, de modo similar ao período contemplado na avaliação atuarial presente no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO), tendo em vista o aumento, que pode advir da implementação da 
referida mudança, no nível de transparência das informações concernentes à sustentabilidade deste 
regime previdenciário, conforme tratado no item 2.5.5.5 do relatório; 
 2. publicar, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), um demonstrativo 
específico das receitas e despesas referentes ao regime próprio dos servidores públicos civis e outro 
demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias associadas aos militares das Forças Armadas e 
seus dependentes, tendo em vista o que estabelece o art. 40, § 20, c/c art. 142, § 3º, inciso X da 
Constituição Federal, e o art. 53, inciso II, c/c art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000, 
conforme tratado no item 2.7.3.3 do relatório; 
 e) à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) e à 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que incluam a projeção atuarial 
dos compromissos financeiros da União com os militares das Forças Armadas e seus pensionistas nas 
publicações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referentes ao último bimestre 
do ano, tendo em vista o que estabelece o art. 53, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, 
conforme tratado no item 2.6.2.3 do relatório; 
 f) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS) e à Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN/MF) para que, conjuntamente, no prazo de 180 dias, regulamentem os procedimentos para a 
elaboração de demonstrativos contábeis afetos aos resultados do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), inclusive o fluxo de caixa, segregando as informações referentes ao RGPS daquelas 
associadas às contas do INSS, como estabelece o art. 68 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme 
tratado no item 3.3.6 do relatório; 
 g) à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) do Ministério da Fazenda (MF) que, no prazo de 180 dias, examinem as causas da 
redução no valor dos parcelamentos nos âmbitos administrativo e judicial e da diminuição dos 
pagamentos da dívida previdenciária, tendo em vista a tendência observada nos exercícios de 2007 a 
2009 acerca do estoque de dívida previdenciária, conforme tratado no item 3.2.4 do relatório; 
 h) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS), às Secretarias da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) que, conjuntamente: 
 1. no prazo de 180 dias, passem a efetuar o registro contábil das despesas com os benefícios 
previstos nos arts.. 65 a 73 da Lei nº 8.213/1991 que são pagos pelos empregadores (e que devem ser 
tratados como despesa da Previdência Social), bem como, no cômputo da arrecadação, que passem a 
demonstrar os valores de salário família e salário maternidade que são objeto de dedução das 
receitas arrecadadas (e que, considerando serem os valores dos benefícios contabilizados como 
despesa, devem ser contabilizados como receita da Previdência Social), conforme tratado no item 
3.3.1 do relatório; 
 2. no prazo de 12 meses, conforme tratado no item 3.3.3 do relatório, tomem providências no 
sentido de possibilitar a contabilização dos recursos arrecadados conforme o disposto no § 6º do art. 
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57 da Lei nº 8.213/1991, relacionados à aposentadoria especial, e a evidenciação, no fluxo de caixa 
do INSS ou em outros demonstrativos, do resultado das receitas arrecadadas de acordo com o que 
estabelece o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e no § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, e das 
despesas com os benefícios, previstos nos arts.. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991 (aposentadoria especial) 
ou concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 
ambientais de trabalho (benefícios acidentários); 
 i) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS), ao Ministério da Previdência Social 
(MPS) e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SOF/MP) que, conjuntamente, no prazo de 180 dias, tomem providências no sentido de aumentar o 
nível de detalhamento orçamentário das ações do programa de governo Previdência Social Básica, de 
acordo com o que estabelece o princípio de discriminação ou especificação, subjacente aos arts. 5º e 
15 da Lei nº 4.320/1964, conforme tratado no item 3.3.5 do relatório;  
 j) ao Ministério da Previdência Social (MPS) e às Secretarias da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) que, conjuntamente, no prazo de 
12 meses: 
 1. aprimorem a sistemática de cálculo da renúncia efetiva de receitas previdenciárias, de 
maneira a permitir sua apuração mensalmente, e possibilitem evidenciar o montante de renúncias 
previdenciárias efetivas nos demonstrativos dos resultados do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), publicados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), tendo em vista o 
grande volume de renúncias previdenciárias, o impacto que elas exercem sobre o déficit do RGPS, a 
necessidade de garantir equilíbrio financeiro e atuarial do regime (art. 201, caput, da CF/88), o 
preceito de transparência nas contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF), a atribuição do Sistema de 
Contabilidade Federal de evidenciar a renúncia de receitas (art. 15, inciso VII, da Lei nº 
10.180/2001), e a obrigação do INSS de divulgar informações atualizadas sobre receitas, despesas e 
resultados do RGPS (art. 80, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991), conforme tratado no item 3.3.1 do 
relatório; 
 2. separem e classifiquem contabilmente as receitas provenientes das contribuições dos 
segurados especiais daquelas recolhidas pelos produtores rurais pessoa física, referidos na alínea ‘a’ 
do inciso V do art. 12 e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212/1991, respectivamente, conforme 
tratado no item 3.3.2 do relatório; 
 II. Dê ciência: 
 a) à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) e à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB/MF) a respeito das inconsistências de recolhimento das contribuições 
previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União constatadas nos 
Tribunais Eleitorais do Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Amapá e Distrito Federal, tendo em vista 
as competências estabelecidas na Lei nº 12.350/2010, conforme tratado no item 2.7.3.1 do relatório; 
 b) à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do Congresso Nacional a respeito 
da necessidade de incluir as avaliações atuariais concernentes aos servidores civis e militares da 
União e ao Regime Geral de Previdência Social no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’, da Lei 
Complementar nº 101/2000, conforme tratado no item 4.1 do relatório; 
 c) aos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas (TRE/AM), Mato Grosso (TRE/MT), 
Tocantins (TRE/TO), Amapá (TRE/AP) e Distrito Federal (TRE/DF) a respeito da necessidade de 
efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias concernentes ao Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores (RPPS) em conformidade com o que estabelecem os arts. 4º a 6º e 8º da 
Lei nº 10.887/2004, conforme tratado no item 2.7.3.1 do relatório; 
 III. Recomende, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno do TCU: 
 a) à Casa Civil da Presidência da República que: 
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 1. avalie alternativas de financiamento para os Encargos da União com militares inativos e 
seus pensionistas, com o propósito de minimizar o déficit existente, inclusive com a instituição de 
contribuição para aposentadoria e de contribuição patronal para o sistema, e possíveis mudanças 
paramétricas no regime, tais como a instituição de idade mínima para inatividade, considerando o 
que estabelece o § 5º do art. 195 da Constituição c/c com o § 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 
101/2000, e tendo em vista o significativo e crescente déficit financeiro existente desses encargos e a 
falta de perspectiva de equilíbrio no longo prazo, conforme tratado no item 2.4 do relatório; 
 2. avalie a conveniência de inserir no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo 
que obrigue os órgãos a enviar as informações atuariais à Secretaria de Políticas da Previdência 
Social do Ministério da Previdência Social (SPS/MPS) anualmente, conforme modelo e dados 
especificados na Portaria MPS nº 403, de 10/12/2003, com o propósito de possibilitar a elaboração 
das projeções atuariais previstas no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea ‘a’,  c/c   art. 53, § 1º, inciso II, da 
Lei Complementar nº 101/2000, conforme tratado nos itens 2.5.5.1 e 2.5.5.2 do relatório; 
 3. insira previsão, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), de fonte de custeio 
que seja suficiente para cobrir totalmente os aumentos de despesa decorrentes da majoração de 
benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tais como aqueles 
atrelados ao salário mínimo, tendo em vista o que determina o art. 195, § 5º, da Constituição Federal 
de 1988, conforme tratado no item 3.2.5 do relatório; 
 b) à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) que avalie a 
conveniência e a oportunidade de elaborar avaliação atuarial que possibilite discriminar as projeções 
e resultado atuarial com e sem a inclusão das informações referentes aos benefícios decorrentes de 
pensões especiais oriundas de Veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai, Lei das Sete Pragas, 
Montepio militar, ex-combatentes, ex-combatentes (Lei da Praia), e outras semelhantes, de acordo 
com a lista constante do Anexo 1, v. 2, fls. 335-337, considerando que a inclusão, nas projeções 
atuariais do regime previdenciário dos militares, das despesas com pensões especiais militares 
distorce a apuração do resultado atuarial,  na medida em que adicionam  despesas com benefícios que 
não contaram com contribuição e enviesam  as características demográficas da população de 
militares, conforme tratado no item 2.6.2.4 do relatório; 
 c) à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB/MF) que realize, anualmente, estudos 
semelhantes àquele elaborado em 2007, ‘Financiamento atual – receita potencial e renúncia fiscal’ da 
Secretaria da Receita Previdenciária (Anexo 1, v. 1, fls. 285-320), com dados contemporâneos e com 
aperfeiçoamento da metodologia adotada, com o objetivo de avaliar a efetividade da arrecadação 
previdenciária e divulgá-la em seus relatórios anuais, conforme tratado no item 3.2.3 do relatório; 
 d) ao Ministério da Previdência Social (MPS) que examine os impactos atuariais de alterações 
na legislação que introduzam condicionalidades para concessão de pensão por morte, tendo em vista 
a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial estabelecida pelos arts.. 40, caput, e 201, caput, da 
Constituição Federal de 1988, conforme tratado no item 4.2 do relatório;  
 e) ao Ministério da Previdência Social (MPS), ao Ministério da Fazenda (MF) e à Casa Civil 
da Presidência da República, considerando que a previdência social possui caráter contributivo e 
deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme previsto no art. 201 
da Constituição Federal e no art. 80, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, para que avaliem a 
conveniência de elaborar projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional que: 
 1. altere a Lei nº 8.212/1991, a fim de especificar fontes de recursos adicionais que possam 
viabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial entre receitas e despesas associadas à clientela rural, 
conforme tratado no item 3.2.2 do relatório; 
 2. altere a atual sistemática de arrecadação de contribuições sobre a comercialização da 
produção rural e de reconhecimento de direitos dos segurados referidos na Lei nº 8.213/1991, art. 12, 
inciso V, alínea ‘a’ e inciso VII, de forma a reduzir o volume de evasão fiscal e possibilitar a 
individualização da contribuição do segurado especial, estimulando-o a recolher suas contribuições, 
conforme tratado no item 3.2.2 do relatório;  
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 f) à Casa Civil da Presidência da República, às Presidências da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal que atuem no sentido de efetivar a regulamentação dos dispositivos constitucionais 
que tratam do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), com o intuito de proceder às 
regulamentações previstas no caput e nos §§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, 
com isso, viabilizar, no longo prazo, o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, preconizado no 
caput desse mesmo art. 40, conforme tratado no item 2.3 do relatório; 
 IV. Firme entendimento de que o resultado previdenciário deve ser apurado, conforme tratado 
no item 3.1 do relatório, tomando por base os seguintes valores: 
 a) do ponto de vista da receita, as contribuições estabelecidas no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, 
e inciso II, da Constituição Federal de 1988, ou suas substitutas (e.g., contribuição sobre produção 
rural, sobre receita dos espetáculos esportivos de futebol profissional, do empregador doméstico e 
sobre prestação de serviços por cooperativas de trabalho), outras contribuições destinadas à 
previdência social por lei e a compensação previdenciária recebida de regimes próprios de 
previdência (Comprev); 
 b) do ponto de vista da despesa, as despesas com benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), incluindo clientela rural e urbana, pagas administrativamente ou judicialmente, e a 
compensação previdenciária transferida a regimes próprios de previdência (Comprev); 
 V. Encaminhe cópia do presente relatório, e do voto e acórdão que vierem a ser proferidos, ao 
Ministério da Previdência Social (MPS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS), Ministério 
da Fazenda (MF), Ministério da Defesa (MD), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP), Casa Civil da Presidência da República, Presidência da Câmara Federal, Presidência do 
Senado Federal, Ministério Público da União (MPU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE); 
 VI. Determine à 5ª Secex, em processo próprio, que monitore o cumprimento das decisões que 
vierem a ser tomadas no presente processo; 
 VII. Arquive o presente processo.” 
 
 É o relatório. 
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VOTO 

 

Em exame auditoria realizada nos três regimes que compõem a previdência pública, o Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis 
da União (RPPS) e os Encargos Financeiros da União com os Militares Inativos e seus Pensionistas 
(EFM), para avaliar o fluxo de recursos e despesas a eles relacionadas, sua solvabilidade, seu 
equilíbrio financeiro atual e futuro (atuarial), bem como os registros contábeis que expressam esses 
fatos. 

2. Em face da extensão e complexidade da matéria, apresentarei minhas observações e registros 
separadamente para cada um dos regimes previdenciários. 

I. Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis (RPPS) 

3. Conforme dados obtidos nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREOs) 
elaborados pelo Tesouro Nacional de 2007 a 2009, a previdência dos servidores civis teve como 
resultado déficits de R$ 21,1, R$ 23,7, e R$ 26,4 bilhões, respectivamente. Não obstante a magnitude 
dos valores, é necessário um exame mais profundo da gênese do problema para compreender que os 
resultados negativos têm origem em um legado histórico e não representam necessariamente a 
existência de um desequilíbrio estrutural decorrente das atuais regras do sistema. 

4. Como adequadamente pontuado no relatório de auditoria, a sequência histórica de déficits da 
previdência dos servidores públicos tem, em essência, dois motivos principais.  

5. O primeiro está relacionado à concepção original da aposentadoria do servidor público como 
uma vantagem inerente ao cargo, não inserida em um regime previdenciário propriamente dito, no qual 
se busca o necessário equilíbrio entre as receitas e despesas, tanto atuais quanto futuras. Esse arranjo, 
que remonta aos primórdios da instituição do Estado Brasileiro, perdurou, em certos termos, até 1993, 
quando novos marcos normativos iniciaram a adequação do sistema, com o objetivo de torná-lo 
autossustentável. 

6. Outro fator é a integração, estabelecida no art. 243 da Lei nº 8.112/1990, de mais de 650 mil 
empregados públicos, que antes eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao 
Regime Jurídico Único (RJU), composto, até então, por aproximadamente 150 mil servidores. Essa 
transposição gerou enorme passivo ao sistema, pois os recolhimentos desses servidores estavam 
associados a outro regime, não contribuindo para sua futura inatividade, e também porque as novas 
regras de aposentação lhes foram amplamente favoráveis. Quando eram celetistas, sua contribuição era 
limitada ao teto do regime geral (RGPS), em regra, bem inferior ao salário nominal. Ao serem 
transferidos para o RJU, tiveram o direito, garantido pela Constituição de 1988, de perceberem, na 
inatividade, proventos iguais aos que recebiam quando em exercício. Assim, houve um descasamento 
significativo entre as contribuições aportadas e os benefícios a que passaram a fazer jus. 

7. É importante destacar que, caso fosse possível isolar essas duas situações particulares 
decorrentes das aposentadorias mais antigas e da transposição de servidores da CLT para o RJU, 
analisando somente a situação dos admitidos após 1993, veríamos que o déficit atuarial para essa 
massa de contribuintes seria muito menor, ou até mesmo inexistente. 

8. A partir de 1993, foram editados vários normativos com a intenção de promover o equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS. Essa evolução no arcabouço legal que regula a matéria culminou com a 
aprovação recente, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei que institui o regime de previdência 
complementar dos servidores públicos. Após a sanção presidencial, e entrada em exercício da nova lei, 
os servidores que ingressarem no serviço público federal estarão sujeitos aos mesmos limites máximos 
de benefícios do RGPS, podendo perceber valores maiores apenas com base em sistema de previdência 
complementar. Ressalto, neste ponto, que, por óbvio, não mais se faz necessária a recomendação 
sugerida pela 5ª Secex relativa à edição de norma para a criação do referido regime complementar. 

Num. 171263362 - Pág. 56Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

57 
 

9. Estudos atuariais realizados pelo Governo na LDO 2011 projetam um déficit crescente do 
RPPS até 2035, quando o sistema reverteria a tendência, aproximando-se do equilíbrio em 2103. Os 
prazos são longos, mas devemos recordar que existe um enorme passivo que foi legado, basicamente, 
pelas regras anteriores, que não exigiam contribuição para aposentadoria, e pela integração de 
servidores celetistas cujas contribuições não foram compensadas, como mencionado anteriormente. 

10. Além disso, esse estudo parte da premissa de que não haverá o ingresso de novos servidores 
no sistema antigo. Em outras palavras, os novos integrantes no serviço público já estariam vinculados 
ao regime de previdência complementar, que, ao menos em tese, seria equilibrado desde sua origem. 

11. O trabalho da equipe de auditoria abrangeu também a avaliação (ou cálculo) atuarial dos 
três regimes. Vale anotar que se trata de método matemático cujo objetivo é dimensionar o montante 
de recursos e de contribuições necessárias ao pagamento de benefícios futuros dos segurados de 
determinado regime de previdência. Em relação ao RPPS, foram cinco achados de auditoria quanto a 
este ponto.  

12. Duas ocorrências são relativas a deficiências nos dados enviados pelo órgão federais. Além 
de haver omissão por parte de alguns destes, outros disponibilizam informações incompletas ou 
inconsistentes, o que, a rigor, impede a obtenção de um resultado mais próximo da realidade. A partir 
dessa constatação, a unidade técnica, corretamente, sugere que o TCU recomende à Casa Civil da 
Presidência da República que estude a conveniência de criar, no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO), dispositivo que estabeleça o dever de envio das mencionadas informações, 
anualmente e conforme modelo, bem como a respectiva punição para seu descumprimento. 

13. Verificou-se, ademais, que não existe tábua de vida específica para o RPPS. São utilizadas 
informações gerais do IBGE, o que gera resultado erroneamente mais favorável para o regime dos 
servidores, visto que sua expectativa de vida é maior que a da média da população, em razão de renda 
e qualidade de vida superiores. Registre-se que este Tribunal já expediu determinação (Acórdão nº 
1.465/2003-Plenário) ao Ministério da Previdência Social (MPS) para que, em conjunto com o 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e com a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), desenvolvesse tábua de vida específica para servidores públicos civis e 
militares da União. Questionado pela equipe de auditoria sobre os motivos do descumprimento desse 
comando, gestor do ministério afirmou que se trata de atividade de alto custo e esforço e que não 
representava prioridade daquele órgão na época. Diante disso, é pertinente que seja feita nova 
determinação, nesta ocasião, com o estabelecimento de prazo, que entendo (pela complexidade da 
questão) deva ser mais longo que o sugerido pela unidade técnica – 360 dias em vez de 180. 

14. Ainda no tocante à avaliação atuarial, como já destaquei neste voto, entre as premissas 
adotadas para o cálculo, não consta o acréscimo futuro no número de servidores. Em princípio, seria 
cabível determinação para que fosse considerada essa variável. No entanto, tendo em vista a iminente 
promulgação da lei de criação da previdência complementar dos servidores, os novos ocupantes de 
cargos públicos terão seus benefícios amparados por fundo distinto, o que permitiria, ao menos em 
teoria, desconsiderar o referido parâmetro, competindo essa decisão aos responsáveis pela avaliação. 
Assim, em virtude desse novo contexto, não é oportuna a emissão de comando a esse respeito por este 
órgão de controle. 

15. Destaco também que os cálculos atuariais incluídos nas LDOs de 2007 a 2011 tomaram 
como base período de, pelo menos, 94 anos. Por outro lado, as apresentadas no RREO de 2007 a 2009 
fundamentaram-se em lapso temporal de 35 anos. Concordo com a unidade técnica que é necessário 
determinar aos órgãos competentes a adoção de medidas para corrigir esse descompasso.  

II. Encargos Financeiros da União com os Militares Inativos e seus Pensionistas (EFM) 

16. Apesar de também serem servidores públicos lato sensu, os militares possuem regime 
previdenciário totalmente distinto dos servidores civis, tanto na forma de contribuição, como nos 
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requisitos para inativação e, até mesmo, no cálculo dos proventos. Contribuem apenas para a pensão, 
não para a aposentadoria, na proporção de 7,5% sobre os vencimentos. 

 17. O conjunto normativo que estrutura o regime dos militares sofreu poucas mudanças nos 
últimos anos, quando comparado às profundas modificações legislativas experimentadas pelos 
servidores civis. Algumas regras anacrônicas, como a que garantia às filhas dos militares direito a 
perceber pensão por morte, independentemente de sua idade ou estado civil, foram suprimidas a partir 
de 2001, mas somente para aqueles que viessem a ingressar na carreira militar. Aos demais, foi 
assegurado o direito de optar pela manutenção dessa vantagem mediante o pagamento de uma 
contribuição adicional de 1,5%. 

18. Em termos de resultado, a previdência dos militares apresentou, entre 2007 e 2009, déficits 
de, respectivamente, R$ 16,3, R$ 18,5 e R$ 20,6 bilhões (conforme dados do RREO). Percebe-se que 
são inferiores em aproximadamente 15% em relação aos observados no RPPS no mesmo período. 

19. Como salientado no relatório de auditoria, as causas desses déficits envolvem os seguintes 
fatores: valor de contribuição exclusiva para pensões e inferior ao exigido dos servidores civis (7,5% 
contra 11%); benefícios concedidos equivalentes à integralidade dos vencimentos; ausência de 
contribuição dos pensionistas militares para o sistema; inexistência de idade mínima para a inatividade, 
havendo limite para a permanência da atividade, que varia de acordo com o posto ou graduação (por 
exemplo, o soldado passa para reserva aos 44 anos; um suboficial, aos 54 anos); manutenção, para os 
militares inativos, da paridade com os vencimentos dos ativos; inexistência de previsão constitucional 
para a instituição de previdência complementar para os militares; entrada na inatividade com idade 
média mais baixa quando comparada com os civis, o que acaba resultando em um longo período de 
vigência do benefício; e grande volume de pensões especiais concedidas por leis específicas (Lei das 
Sete Pragas, Lei da Praia, entre outras), sem que tenha havido as correspondentes contribuições.  

 20. O atual conjunto de normas que rege o sistema dos militares não privilegia a 
autossuficiência; assim, o resultado previsto é crescentemente deficitário ao longo do tempo, sem 
perspectivas de equilíbrio, nem no longo prazo.  

21. Esse desequilíbrio e a flagrante assimetria do arcabouço legislativo militar com relação ao 
aplicável aos servidores civis levou a equipe de auditoria a sugerir que seja recomendado à Casa Civil 
que avalie a possibilidade de propor alterações nas normas de regência, prevendo inclusive a alteração 
nos limites de idade para a inatividade e no valor das contribuições. 

22. A respeito da natureza das atividades realizadas pelos integrantes das Forças Armadas, é 
certo que apresentam características únicas que os diferenciam substancialmente das carreiras civis de 
Estado. Como exemplo dessas peculiaridades, podem ser citadas a dedicação exclusiva, a 
disponibilidade permanente, a mobilidade geográfica, e a hierarquia rígida e escalonada com regras de 
promoção baseadas em critério de merecimento e antiguidade, que acaba impondo limites de idade 
para permanência em cada posto, o que, consequentemente, repercute na idade de aposentação.  

23. Em que pesem essas distinções estruturais em relação ao regime civil, alinho-me à 
preocupação da equipe de auditoria quanto ao substancial e crescente déficit gerado pela previdência 
militar, o que implica a necessidade de busca por alternativas para, pelo menos, fazer o sistema tender 
ao equilíbrio, com redução de despesas e aumento de receitas. 

24. Quanto à análise da unidade técnica concernente a esse ponto, divirjo apenas da 
abrangência da medida proposta. Entendo que a recomendação a ser expedida à Casa Civil deve 
apenas tratar da necessidade de estudar meios de financiamento para a previdência militar, 
considerando suas particularidades, sem, contudo, especificar ou sugerir as ações para alcançar tal 
objetivo. 

25. No atinente à avaliação atuarial dos compromissos da União quanto aos militares e seus 
pensionistas, foram quatro os achados de auditoria.  
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26. Está incluída, nos cálculos referentes a esse regime, contribuição patronal de 15% não 
prevista em lei, para o pagamento dos benefícios. Concordo com a 5ª Secex que, não obstante a 
existência de normativo que prevê, para o RPPS, aporte de recursos dessa natureza, não se pode 
simplesmente criá-lo para o EFM, por analogia, em clara afronta ao princípio da legalidade, que, a 
propósito, rege todas as condutas dos agentes públicos. Como consequência desse procedimento, os 
resultados ficam indevidamente majorados, deixando de refletir a realidade do sistema – a unidade 
técnica apurou que a “projeção atuarial prevê que, em 2011, o déficit com pensões militares será da 
ordem de R$ 5,43 bilhões, mas, descontando a contribuição patronal, que não existe, este déficit sobe 
para R$ 9,22 bilhões”. Por conseguinte, faz-se necessária determinação para o Ministério da Defesa 
sanar essa inconsistência. 

27. Outras omissões devem ser corrigidas, com a expedição das determinações propostas pela 
equipe de auditoria. Uma delas é a não inclusão, no cálculo, das despesas com militares inativos, que, 
embora sejam pagas com recursos do Tesouro Nacional, sem que haja fonte própria de contribuição, 
têm caráter previdenciário, tal como as classifica o Orçamento da União. A segunda é a ausência, no 
RREO, do cálculo atuarial dos pagamentos a militares e seus pensionistas referentes ao último 
bimestre do ano. 

28. Além disso, é adequado também recomendar ao Ministério da Defesa que crie a 
possibilidade de, na avaliação atuarial, discriminar as projeções e resultado atuariais com e sem a 
inclusão das informações referentes aos benefícios decorrentes de pensões especiais, para facilitar a 
visualização do resultado sem distorções. 

29. Finalmente, passo aos comentar pontos referentes à apuração dos resultados dos dois 
regimes: RPPS e do EFM.  

30. O resultado previdenciário é obtido pela diferença entre as receitas e as despesas, 
apresentado em demonstrativo próprio, integrante do RREO. As despesas abrangem, além dos 
servidores, militares inativos e pensionistas desses dois regimes, e também outros benefícios de 
responsabilidade da União, tais como dos estados e territórios extintos e os concedidos aos integrantes 
das polícias civil e militar, e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ressalte-se que as 
contribuições pagas pelos integrantes desses últimos são recolhidas ao Distrito Federal (questão 
discutida neste Tribunal no processo TC-027.750/2006-9). 

31. O primeiro dos quatro achados de auditoria relativos à apuração dos resultados é o 
recolhimento das contribuições previdenciárias em desconformidade com os arts.. 4º a 6º e 8º da Lei nº 
10.887/2004, por alguns Tribunais Regionais Eleitorais. Deve-se, tal como proposto pela equipe 
técnica, dar ciência dessa falta aos órgãos, bem como à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), ambas do Ministério da Fazenda (MF). 

32. Houve também inconsistências nos dados apresentados nos RREO, que ocorreram em razão 
de modificações de rotinas contábeis pela STN/MF, sendo adequado determinar a esse órgão que 
inclua, no aludido relatório, memória de cálculo que permita a reconstrução das tabelas, por meio de 
pesquisas ao Siafi, incluindo essa previsão no Manual de Demonstrativos Fiscais. 

33. Por fim, outras duas determinações foram apropriadamente sugeridas pela 5ª Secex: à 
STN/MF e ao MPS para que apresentem, no RREO, separadamente, os resultados previdenciários do 
RPPS e do EFM, e à STN/MF para que, nas informações relativas ao resultado do EFM, também no 
RREO, indique a incidência da Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre as contribuições 
para as pensões. 

III. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

34. De acordo com a Constituição Federal, a previdência social é uma das três categorias de 
direitos assegurados no âmbito da seguridade social. É organizada sob a forma de regime geral, tem 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, sendo imperioso preservar seu equilíbrio financeiro e 
atuarial. 

Num. 171263362 - Pág. 59Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

60 
 

35. A forma de apuração do resultado do RGPS é fruto de debates entre especialistas, havendo 
três correntes principais, como bem detalhado no relatório que precede este voto. Destas, a equipe de 
auditoria considera ser mais adequada a linha denominada fiscalista, que defende a apuração dos 
resultados com base na comparação das despesas com as receitas tipicamente previdenciárias, 
contribuições do trabalhador e do empregador sobre a folha ou suas substitutas, tendo sido proposto 
que o TCU firme entendimento nesse sentido, com o fim de unificar o posicionamento interno sobre o 
assunto, que tem comportado decisões divergentes. 

 36. Apesar de essa concepção ser tecnicamente correta, outra corrente (pragmática) entende que 
certos aspectos da previdência também devem ser encarados sobre o prisma político, como o caso da 
aposentadoria rural, cujas características a aproximariam mais de uma ação de caráter assistencial do 
que propriamente previdenciária, em face da insignificância das contribuições a ela associadas. Por 
isso, acreditam que deveriam ser apurados dois resultados – um urbano e um rural. 

 37. Creio que esse ponto de vista não pode ser ignorado. A aposentadoria rural realmente foi 
concebida mais com a intenção de prover uma proteção ao seu público alvo, do que integrar um 
sistema previdenciário autossuficiente. A conjugação de um programa assistencial no bojo de um 
regime previdenciário não é adequado, como apontando pela unidade técnica, mas não podemos 
ignorar sua natureza. Entre as inconsistências desse modelo, indicadas no relatório de auditoria, 
ressalto dois aspectos que me parecem ser os mais relevantes: 

 “a) ausência de critério de nível máximo de renda, essencial em programas assistenciais, que 
defina quem necessita do benefício, por quanto tempo e sob que condições, ausência essa que pode 
permitir a concessão a pessoas que não necessitem do benefício; 
 b) ausência de indicadores que possibilitem avaliar o alcance dos objetivos do programa 
assistencial, pois não há em programas previdenciários fixação de metas relacionadas, por exemplo, à 
fixação do homem no campo”. 

 38. A despeito disso, como reconhecido pelos auditores do TCU, “a apuração de um resultado 
previdenciário urbano em separado do resultado rural (...) apresenta grandes vantagens para a 
transparência do gasto público, bem como para o correto entendimento das causas dos resultados 
apresentados pelo RGPS nos últimos anos”. 

 39. Assim, manifesto-me contrariamente à proposta de fixação de entendimento sobre o assunto 
neste momento, por considerar que o debate, que já se prenuncia em algumas decisões desta Corte, 
pode levar a uma compreensão mais ampla da matéria, inclusive com a adoção de solução que pode ser 
intermediária entre as três correntes explicitadas pela equipe de auditoria, retratando melhor o interesse 
público. 

 40. Os resultados da previdência, sob o ponto de vista do fluxo de caixa do Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS), nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, foram negativos em R$ 44,9, 36,2 e 
42,9 bilhões, respectivamente, sendo que a aparente diminuição do déficit em 2008 decorreu apenas de 
alteração no dia de pagamento dos benefícios, não refletindo nenhuma mudança estrutural na 
arrecadação ou na despesa. 

 41. Os déficits registrados no RGPS estão relacionados a uma série de fatores, dentre os quais 
se destacam, em ordem de importância: evasão fiscal (incluindo informalidade nas relações de 
trabalho); aposentadoria rural; baixa efetividade na recuperação da dívida previdenciária; renúncias de 
receitas; reajustes do salário mínimo acima dos índices de inflação; déficit urbano – resultado do 
desenho do plano de benefícios no Brasil. 

 42. Sobre esse último ponto, embora esteja longe de ser, atualmente, um dos mais relevantes na 
formação do déficit da previdência, cabe salientar que a população brasileira vem envelhecendo e, 
cada vez mais, a base de contribuintes será proporcionalmente menor em relação aos beneficiados, o 
que poderá, em um horizonte mais ou menos curto, comprometer a sustentabilidade do sistema. Por 
isso mesmo, recentemente, o Fundo Monetário Internacional recomendou aos países que criem 
mecanismos automáticos de elevação da idade da aposentadoria sempre que haja aumento na 
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longevidade da população. A questão, apesar de politicamente delicada, algum dia deverá ser 
enfrentada por nosso país. 

43. Os principais achados da equipe de auditoria em relação à contabilidade do RGPS foram: 
não contabilização dos benefícios salário família e salário maternidade, quando pagos pelo 
empregador; impossibilidade de separar contabilmente as receitas provenientes dos segurados 
especiais e dos produtores rurais pessoa física; ausência de segregação da arrecadação com o Seguro 
de Acidente de Trabalho (SAT) e despesa com benefícios acidentários; ausência de contabilização 
adequada das renúncias de despesa previdenciária; insuficiência e falta de regulamentação adequada 
para a apuração do resultado do RGPS por meio do fluxo de caixa do INSS. 

44. Para todas essas questões foram propostas determinações corretivas que considero 
pertinentes. 

*** 
45. Enfim, assinalo que estudos relativos à previdência pública como o que ora aprecia este 

Colegiado são de grande relevância, pois os resultados dos trabalhos podem contribuir efetivamente 
para a redução de seu crescente déficit. Acredito ser incontestável que mudanças sociais, econômicas e 
políticas a que se submeteu nosso país nos últimos anos levaram a um contexto bastante distinto ao de 
décadas atrás, exigindo dos gestores de hoje, além da adaptação da legislação à nova realidade, a 
promoção de ajustes estruturais para minimizar os prejuízos causados pelo modelo anterior, cujos 
reflexos ainda devem perdurar por um longo período e, por certo, demandarão a adoção de medidas 
restritivas e impopulares. 

46. Por último, não poderia deixar de ressaltar a profundidade e qualidade do trabalho realizado 
pelos auditores do TCU, que devem ser parabenizados. 

Ante o exposto, acolho, na essência, a proposta de encaminhamento formulada pela 5ª Secex, 
pelas razões indicadas acima, fazendo-lhe ajustes de forma e adequação de prazos, e voto por que o 
Tribunal adote o acórdão que ora submeto ao Plenário. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de abril de 2012. 
 
 
 
 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  
Relator 
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VOTO REVISOR 

 
Solicitei vista deste processo, nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste Tribunal, 

porque a relevância do tema impeliu-me a estudá-lo com mais profundidade antes de proferir meu 
voto.  

2.        De início, registro meus elogios ao amplo e detalhado trabalho realizado pela 5ª Secretaria 
de Controle Externo, sob a coordenação maior do Ministro-Relator José Múcio Monteiro, cujo voto 
sintetizou e analisou a matéria com exatidão e sensibilidade. 

3.        E neste ponto, adianto minha concordância com todas as propostas contidas no acórdão ora 
apresentado por Sua Excelência a este Colegiado, em relação ao qual propugno apenas duas 
recomendações adicionais, detalhadas mais adiante. 

4.        Como se depreende do minucioso Relatório, a auditoria em comento produziu – não 
apenas para esta Corte de Contas, mas também para a Sociedade e o Estado brasileiros – um minucioso 
diagnóstico sobre a gestão da previdência pública federal, nele identificando diversos achados que 
justificam as determinações e as recomendações propostas pelo Relator com vistas ao aprimoramento 
do sistema. 

5.       Após a leitura atenta do Relatório, Voto e minuta de Acórdão apresentados pelo nobre 
Relator, quero destacar o aspecto que mais tem aguçado os debates sobre o tema: o desequilíbrio das 
contas previdenciárias. 

6.       Foi visto no Relatório que os três sistemas analisados apresentam déficits no período 
enfocado (2007 a 2009), conforme a tabela a seguir: 

Déficits anuais do RGPS, RPPS e EFM nos períodos de 2007 a 2009, em bilhões de reais 

Sistema 2007 2008 2009 

RGPS (Regime Geral de Previdência Social)  44,9 36,2 42,9 

RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores) 21,1 23,7 26,4 

EFM (Encargos Financeiros da União com Militares Inativos e 
Pensionistas)  

16,3 18,5 20,6 

  Fonte: Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREOs – da Secretaria do Tesouro 
Nacional 

7.       A matéria tem sido alvo das mais acirradas controvérsias. Isso porque as contas do nosso 
sistema de previdência são muito influenciadas pela sua própria forma de gestão, pela ótica conceitual 
adotada e pelo modo como se contabilizam suas receitas e despesas.  

8.      Essa questão é especialmente relevante no Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, 
ao qual me atenho neste Voto. É que esse sistema pode apresentar-se deficitário ou superavitário, a 
depender do enfoque adotado para calcular seu resultado. O saldo desse balanço é afetado pelo modelo 
conceitual de enfoque da gestão previdenciária e pelas distintas metodologias de contabilização de 
receitas e despesas.  

9.    A título de exemplo, cito que o resultado das contas previdenciárias afetas ao setor 
urbano revela sucessivos superávits nos últimos anos, como reflexo do crescimento econômico 
associado à expressiva geração de empregos formais. Foram registrados superávits crescentes nos anos 
de 2009, 2010 e 2011, o que deve repetir-se em 2012 segundo previsões do Ministério da Previdência 
Social. Em 2011, o superávit no setor urbano atingiu a notável cifra de R$ 20,5 bilhões, em 
valores nominais. 
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10. Informação semelhante também foi pontuada no Voto do Ministro José Múcio, ao consignar 
que 93,9% do déficit do RGPS apurado em 2009 deveu-se ao desequilíbrio das contas referentes à 
clientela rural, porquanto as receitas das respectivas contribuições não acompanham o crescimento 
dos correspondentes benefícios.  

11. Nesse mesmo sentido, o relatório de auditoria assinala que a “despesa previdenciária com a 
clientela rural cresceu 77% (em valores reais) entre 2001 e 2009, percentual superior à variação da 
receita rural, que foi de 41% no mesmo período.” (item 3.2.2). 

12. Conforme anotado pelo nobre Relator, o desequilíbrio nas contas previdenciárias do setor 
rural decorre da insuficiência das fontes de receita, da evasão fiscal associada ao modelo de 
arrecadação e da dispensa de comprovação da contribuição previdenciária para a obtenção do 
benefício.   

13.   Essa disparidade entre os dois sistemas de benefícios – urbano e rural – recomenda 
tratamentos fiscais distintos, principalmente para conferir maior transparência e previsibilidade à 
gestão do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, instituído pelo art. 68 da Lei 
Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

14.  A distinção entre os modelos urbano e rural de previdência tangencia a própria diferenciação 
entre previdência e assistência social. Isso porque os moldes definidos para a aposentadoria rural 
na Constituição de 1988, em que não há contribuição individualizada nem se exige prova da efetiva 
contribuição, mas apenas da efetiva atividade no campo, aproximam esse benefício muito mais ao 
campo de ação da assistência social, a ser custeada pelo Estado, distanciando-o, pelas mesmas 
razões, da previdência social, para o qual se pressupõe a contribuição.    

15. É interessante registrar que a equipe de auditoria também reconhece que "essa sistemática de 
concessão de benefícios [rurais] assume uma característica de programa assistencial, na medida em 
que não exige comprovação de contribuição por parte do segurado" (item 3.2.2 do Relatório, p. 39). 

16. Ademais, outras peculiaridades previdenciárias do setor rural reforçam essa conclusão: o 
tratamento diferenciado atribuído à agricultura familiar pela Constituição Federal, o 
reconhecimento de direitos, as baixas alíquotas incidentes sobre a comercialização da produção e 
o sistema de arrecadação próprio, baseado na delegação da responsabilidade pelo recolhimento da 
contribuição previdenciária.  

17. Dessa forma, nas aposentadorias rurais predomina sempre a necessidade de financiamento 
coberta com receitas externas ao Fundo do RGPS, mas que integram Seguridade Social. 

18. Para entender esse ponto, é fundamental compreender o conceito de Seguridade. O artigo 
194 da Constituição define a Seguridade Social como o conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da Sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à 
Previdência e à Assistência Social. Já o artigo 195 da Constituição estabelece que a Seguridade 
Social será financiada por toda a Sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I- do empregador e da empresa, incidentes sobre: 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
II- do trabalhador e dos demais segurados da previdência social; 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
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IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 

19.  Assim, o pagamento de benefícios previdenciários pode ser financiado não apenas por meio de 
receitas vinculadas ao Fundo do RGPS. Outras fontes que integram a Seguridade Social contribuem 
para esse custeio, como a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).  

20.  Na esteira desse entendimento, ressalto a oportuna recomendação proposta pela equipe de 
auditoria – acolhida pelo Relator –, para que os Ministérios da Previdência Social e da Fazenda, 
juntamente com a Casa Civil da Presidência da República avaliem a conveniência de propor 
alterações legislativas com o fito de “especificar fontes de recursos adicionais que possam 
viabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial entre receitas e despesas associadas à clientela 
rural” (item 9.15.1 do Acórdão proposto pelo Ministro José Múcio).  

21.      Outra conclusão advinda dessas considerações refere-se ao impacto das aposentadorias 
rurais, de natureza predominantemente assistencial, sobre as contas do Regime Geral de 
Previdência Social, que é previdenciário por definição. Note-se que o resultado negativo desse regime 
é financiado mediante fontes externas ao respectivo fundo de custeio (Fundo do RGPS). Essas 
receitas complementares, como visto, integram a Seguridade Social, conceito que extrapola a esfera 
previdenciária para englobar também a assistência social (além da saúde).  

22.    Em outras palavras, se a própria Constituição Federal afirma que as despesas com a 
Seguridade Social devem ser arcadas por toda a Sociedade, mediante recursos orçamentários 
públicos, e se os benefícios inerentes ao setor rural, pelas características descritas, aproximam-se 
muito mais do campo de ação da assistência social, distanciando-se, na mesma proporção, da esfera 
previdenciária, soa mais adequado lançar seus resultados à conta do Orçamento da Seguridade 
Social, em sentido mais amplo, excluindo-o do balanço do RGPS. A Assistência Social não deve 
ser custeada com os recursos destinados ao custeio da Previdência Social. São duas coisas distintas, 
embora estejam ambas no conjunto de ações da Seguridade Social.         

23.   Nesse passo, considero que a solução mais adequada é apurar o resultado geral das contas 
do RGPS excluindo-se o resultado do setor rural, cuja natureza aproxima-se muito mais de um 
benefício assistencial do que, propriamente, previdenciário. 

24.   É neste ponto que apresento minha primeira colaboração ao Acórdão proposto pelo Ministro 
José Múcio, no sentido de incluir no decisum o subitem 9.15.3, contendo recomendação ao 
Ministério da Previdência Social, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da 
República, para que avaliem a conveniência de propor alterações legislativas com o objetivo de 
excluir do resultado geral das contas do RGPS o resultado das receitas e benefícios afetos à 
clientela rural, haja vista a natureza predominantemente de assistência social dos benefícios 
pagos à clientela rural. 

25. E aqui, abro parênteses para expressar minha concordância com as ressalvas feitas ilustre 
Relator ao rejeitar a proposta da equipe auditoria, calcada em uma postura fiscalista, para que o 
Tribunal fixasse entendimento no sentido da inclusão, no resultado do RGPS, de todas as receitas 
e despesas dos setores urbano e rural consideradas de natureza previdenciária (a equipe de 
auditoria não distingue, nessa proposta, o caráter predominantemente assistencial dos benefícios 
afetos à clientela rural, tomando-os como previdenciários).      

26. Não obstante o Relatório e o Voto apresentados por Sua Excelência expliquem os três 
enfoques conceituais básicos para a aferição dos resultados previdenciários, permito-me 
relembrá-los.   

27. A ótica constitucionalista reúne a Previdência e a Seguridade Social, incluindo as 
despesas com o custeio da saúde e da assistência social.  
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28. O segundo enfoque, denominado fiscalista, afasta as despesas de assistência social e saúde 
das contas previdenciárias, mas, por outro lado, não aceita o desmembramento das aposentadorias 
rurais e urbanas para fins de apuração do resultado.  

29. A terceira posição é a pragmática, a preconizar a separação das despesas com as 
aposentadorias rurais, consideradas como assistenciais. Pelo lado da receita, essa corrente advoga 
a inclusão, nas contas do RGPS, dos valores relativos às renúncias de receita, que deveriam ser 
arcadas pelo Tesouro. Isso porque essa renúncia é uma opção do Estado, sem necessariamente a 
anuência dos segurados que compõem o sistema. Ressalto que esse é o enfoque defendido pelo 
Ministério da Previdência Social e aprovado no Fórum Nacional de Previdência Social, em 
2007, Como visto, é a ótica que apoia a recomendação que ora proponho ao Colegiado em adição 
às valiosas medidas contempladas no Acórdão apresentado pelo Ministro José Múcio. 

*** 

30. Outro ponto que me imponho a comentar é que a melhoria do resultado das contas do 
RGPS pode ser obtida mediante o combate à inadimplência e à sonegação, e não tanto com o 
aumento das contribuições e da contenção do acesso aos benefícios (ex.: aumento da idade 
mínima de aposentadoria, do fator previdenciário, do tempo de contribuição etc.). Essa conclusão 
é facilmente perceptível a partir do Gráfico 2 (Anexo B, pág. 283 do Relatório de Auditoria): 

                      (em R$ bilhões) 

 

                                Fonte: SPS/MPS, STN/MF, RFB/MF, INSS e IPEA 

31. Só a estimativa de sonegação previdenciária alcançou, em 2009, a impressionante cifra de R$ 
117,6 bilhões. Somados aos R$ 21,6 bilhões decorrentes da inadimplência, chega-se a quase R$ 140 
bilhões de perda de receita previdenciária, apenas em 2009. Segundo informado pela equipe de 
auditoria, a ausência de contribuições associada ao emprego informal é incluída no conceito de 
sonegação, sendo o seu componente de maior relevância. 

32. Assim, aduzo também outra proposta de recomendação, a ser endereçada ao Ministério da 
Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil para que priorizem as ações voltadas à redução da inadimplência e da 
sonegação previdenciárias.  

*** 
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33. O terceiro ponto que trago a neste Voto refere-se à parte final da recomendação descrita no 
subitem 9.15.2 do Acórdão proposto pelo Relator, voltada à alteração da “atual sistemática de 
arrecadação de contribuições sobre a comercialização da produção rural e de reconhecimento de 
direitos dos segurados referidos na Lei nº 8.213/1991, art. 12, inciso V, alínea “a”, e inciso VII, de 
forma a reduzir o volume de evasão fiscal e possibilitar a individualização da contribuição do segurado 
especial, estimulando-o a recolher suas contribuições”.  

34. Não obstante endossar o objetivo principal dessa recomendação – que é melhorar a eficiência 
da arrecadação de contribuições para o custeio da aposentadoria rural –, pontuo as dificuldades típicas 
que o homem do meio rural teria para efetuar, mensalmente, o pagamento de contribuições 
previdenciárias.  

35. Acresço que o Fórum Nacional de Previdência Social, instituído pelo Decreto n° 6.019/2007,  
expressou, entre outros, o seguinte consenso: “Devem-se preservar critérios diferenciados de 
contribuição e de acesso aos benefícios previdenciários do segurado especial rural”1.  

36. Assim, quanto à recomendação em comento, proponho a substituição da palavra 
“alteração” por “aperfeiçoamento” e a exclusão da parte final do seu texto, qual seja: “... e 
possibilitar a individualização da contribuição do segurado especial, estimulando-o a recolher 
suas contribuições”.  

***  
37. Finalizo este Voto reiterando meus elogios à equipe da 5ª Secex e ao nobre Relator, Ministro 
José Múcio Monteiro, pelo brilhante trabalho realizado, ressaltando que as medidas ora propostas, caso 
sejam efetivamente implementadas, contribuirão em muito para o aperfeiçoamento do sistema 
previdenciário federal, principalmente quanto a seu grau de eficiência e a sua transparência para a 
Sociedade e os próprios agentes públicos que formulam e gerenciam a política nacional de previdência 
social.  
 
      Do exposto, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que submeto a este Colegiado. 

 
“9.1 determinar ao Ministério da Previdência Social que: 
9.1.1 no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal justificativas para o 

crescimento atípico dos dispêndios com os benefícios de auxílio reclusão e auxílio acidente, em 
percentuais de 250% e 555%, respectivamente, observados no período de 2001 a 2009, segundo dados 
constantes do Anuário Estatístico da Previdência Social; 

9.1.2 no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias: 
9.1.2.1 desenvolva tábua de vida específica para servidores públicos civis e militares da 

União, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e com a Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em atendimento à determinação contida no item 
9.1 do Acórdão nº 1.465/2003-TCU-Plenário; 

9.1.2.2 realize estudos que subsidiem projetos de lei visando instituir mudanças 
paramétricas no regime, a médio e longo prazos, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial da clientela urbana do RGPS, conforme preconiza o art. 201,  caput, da 
Constituição Federal de 1988; 

9.1.2.3 passe a divulgar, nos boletins estatísticos mensais da previdência social, dados 
sobre o salário família e o salário maternidade pagos pelas empresas, tais como a quantidade de 
benefícios concedidos, cessados e emitidos, valores despendidos, montantes por região, estado, sexo, 
idade, entre outros, com o propósito de aprimorar a avaliação dessas ações de governo; 

                                                 
1 In “Síntese das Atividades Desenvolvidas”, iótem VIII; Fórum Nacional de Previdência Social, disponível em: 
http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/4_081010-120045-048.pdf, acesso em 6/7/2012. 
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9.2 determinar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 

9.2.1 inclua, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), memória de 
cálculo que possibilite a reconstrução do demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias 
concernentes aos servidores públicos, civis e militares da União, mediante consultas ao Siafi, nas 
versões Gerencial e Operacional, bem como adicione instrução em seu Manual de Demonstrativos 
Fiscais para que tais demonstrativos sejam acompanhados de memória de cálculo, com o propósito de 
mitigar o risco de inconsistências nas informações publicadas no RREO e de violação do art. 53, inciso 
II, c/c art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.2.2 evidencie, no relatório de Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio 
dos Servidores Públicos, presente no RREO, a incidência de Desvinculação de Receitas da União 
(DRU) sobre a contribuição de militares para pensões, tendo em vista o que estabelece o art. 53, inciso 
II, c/c o art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.3 determinar à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa 
(Seori/MD) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 

9.3.1 deixe de incluir projeção de contribuições que não estão previstas em lei, tal como 
contribuição patronal para pagamento de pensão militar, na avaliação atuarial dos compromissos 
financeiros da União com militares das Forças Armadas e seus dependentes, tendo em vista o que 
estabelecem os arts. 1º e 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com alterações inseridas pelo art. 27 da MP nº 
2.215-10/2001 c/c os princípios da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/88, e da 
transparência, explicitado nos arts. 48, 48-A e 49 da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.3.2 inclua, nas avaliações atuariais dos compromissos financeiros da União com militares 
das Forças Armadas e seus dependentes, coluna específica de resultado atuarial que contemple também 
as despesas com aposentados militares, ou seja, que, além do resultado atuarial cotejando apenas 
contribuições e gastos com pensões militares, insira outra coluna que calcule a diferença entre 
contribuição para pensões e o total de gastos com inativos (militares da reserva remunerada e 
reformados) e pensionistas, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 101/2000; 

9.4 determinar ao Ministério da Previdência Social, responsável pela elaboração das 
avaliações atuariais do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) da União, e à Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN/MF), responsável pela publicação do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO), que tomem providências, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para: 
9.4.1 aumentar a duração do período prospectivo da projeção atuarial do RPPS publicada no RREO, de 
modo similar ao período contemplado na avaliação atuarial presente no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO), tendo em vista o aumento, que pode advir da implementação da referida 
mudança, no nível de transparência das informações concernentes à sustentabilidade deste regime 
previdenciário; 

9.4.2 publicar, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), um 
demonstrativo específico das receitas e despesas referentes ao regime próprio dos servidores públicos 
civis e outro demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias associadas aos militares das Forças 
Armadas e seus dependentes, tendo em vista o que estabelece o art. 40, § 20, c/c art. 142, § 3º, inciso 
X, da Constituição Federal, e o art. 53, inciso II, c/c art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.5 determinar à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa 
(Seori/MD) e à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, no prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias, incluam a projeção atuarial dos compromissos financeiros da União 
com os militares das Forças Armadas e seus pensionistas nas publicações do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO), referentes ao último bimestre do ano, tendo em vista o que 
estabelece o art. 53, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000;  

9.6 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS) e à Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos 
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e sessenta) dias, regulamentem os procedimentos para a elaboração de demonstrativos contábeis afetos 
aos resultados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), inclusive o fluxo de caixa, segregando 
as informações referentes ao RGPS daquelas associadas às contas do INSS, como estabelece o art. 68 
da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.7 determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) do Ministério da Fazenda (MF) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
examinem as causas da redução no valor dos parcelamentos nos âmbitos administrativo e judicial e da 
diminuição dos pagamentos da dívida previdenciária, tendo em vista a tendência observada nos 
exercícios de 2007 a 2009 acerca do estoque de dívida previdenciária; 

9.8 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS), às Secretarias da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) que, 
conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias:  

9.8.1 passem a efetuar o registro contábil das despesas com os benefícios previstos nos 
arts. 65 a 73 da Lei nº 8.213/1991, que são pagos pelos empregadores (e que devem ser tratados como 
despesa da Previdência Social), bem como, no cômputo da arrecadação, que passem a demonstrar os 
valores de salário família e salário maternidade que são objeto de dedução das receitas arrecadadas (e 
que, considerando serem os valores dos benefícios contabilizados como despesa, devem ser 
contabilizados como receita da Previdência Social), conforme tratado no item 3.3.1 do relatório; 

9.8.2 contabilizem os recursos arrecadados relacionados à aposentadoria especial, 
conforme o disposto no § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, evidenciando, no fluxo de caixa do INSS 
ou em outros demonstrativos, o resultado das receitas arrecadadas de acordo com o que estabelece o 
inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e no § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, e as despesas com os 
benefícios, previstos nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991 (aposentadoria especial) ou concedidos em 
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho 
(benefícios acidentários); 

9.9 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Ministério da 
Previdência Social (MPS) e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SOF/MP) que, conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
tomem providências no sentido de aumentar o nível de detalhamento orçamentário das ações do 
programa de governo “Previdência Social Básica”, de acordo com o que estabelece o princípio de 
discriminação ou especificação, subjacente aos arts. 5º e 15 da Lei nº 4.320/1964; 

9.10 determinar ao Ministério da Previdência Social (MPS) e às Secretarias da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) que, 
conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias: 

9.10.1 aprimorem a sistemática de cálculo da renúncia efetiva de receitas previdenciárias, 
de maneira a permitir sua apuração mensalmente, e possibilitem evidenciar o montante de renúncias 
previdenciárias efetivas nos demonstrativos dos resultados do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), publicados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), tendo em vista o 
grande volume de renúncias previdenciárias, o impacto que elas exercem sobre o déficit do RGPS, a 
necessidade de garantir equilíbrio financeiro e atuarial do regime (art. 201, caput, da CF/88), o 
preceito de transparência nas contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF), a atribuição do Sistema de 
Contabilidade Federal de evidenciar a renúncia de receitas (art. 15, inciso VII, da Lei nº 10.180/2001), 
e a obrigação do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de divulgar informações atualizadas sobre 
receitas, despesas e resultados do RGPS (art. 80, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991); 

9.10.2 separem e classifiquem contabilmente as receitas provenientes das contribuições dos 
segurados especiais daquelas recolhidas pelos produtores rurais pessoa física, referidos na alínea “a” 
do inciso V do art. 12 e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212/1991, respectivamente; 

9.11 recomendar à Casa Civil da Presidência da República que: 
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9.11.1 avalie alternativas de financiamento para os encargos da União com militares 
inativos e seus pensionistas, tendo em vista o significativo e crescente déficit financeiro dessas 
despesas e a falta de perspectiva de equilíbrio no longo prazo; 

9.11.2 insira, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias: (i) dispositivo que obrigue os 
órgãos a enviar as informações atuariais à Secretaria de Políticas da Previdência Social do Ministério 
da Previdência Social (SPS/MPS) anualmente, conforme modelo e dados especificados na Portaria 
MPS nº 403, de 10/12/2003, com o propósito de possibilitar a elaboração das projeções atuariais 
previstas no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”, c/c o art. 53, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 
101/2000; (ii) previsão de fonte de custeio que seja suficiente para cobrir totalmente os aumentos de 
despesa decorrentes da majoração de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), tais como aqueles atrelados ao salário mínimo, tendo em vista o que determina o art. 
195, § 5º, da Constituição Federal de 1988; 

9.12 recomendar à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa 
(Seori/MD) que pondere a conveniência e a oportunidade de elaborar avaliação atuarial que possibilite 
discriminar as projeções e resultado atuarial com e sem a inclusão das informações referentes aos 
benefícios decorrentes de pensões especiais oriundas de veteranos das campanhas do Uruguai e 
Paraguai, Lei das Sete Pragas, Montepio militar, ex-combatentes, ex-combatentes (Lei da Praia), e 
outras semelhantes, considerando que a inclusão, nas projeções atuariais do regime previdenciário dos 
militares, das despesas com pensões especiais militares distorce a apuração do resultado atuarial, na 
medida em que adicionam despesas com benefícios que não contaram com contribuição e enviesam as 
características demográficas da população de militares; 

9.13 recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda 
(MF) que realize, anualmente, estudos semelhantes ao elaborado em 2007, “Financiamento atual – 
receita potencial e renúncia fiscal” da Secretaria da Receita Previdenciária, com dados 
contemporâneos e com aperfeiçoamento da metodologia adotada, com o objetivo de avaliar a 
efetividade da arrecadação previdenciária e divulgá-la em seus relatórios anuais; 

9.14 recomendar ao Ministério da Previdência Social (MPS) que examine os impactos 
atuariais de alterações na legislação que introduzam condicionalidades para concessão de pensão por 
morte, tendo em vista a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial estabelecida pelos arts. 40, 
caput, e 201, caput, da Constituição Federal de 1988; 

9.15 recomendar ao Ministério da Previdência Social (MPS), ao Ministério da Fazenda 
(MF) e à Casa Civil da Presidência da República que avaliem a conveniência de propor alterações 
legislativas com o objetivo de: 

9.15.1 especificar fontes de recursos adicionais que possam viabilizar o equilíbrio 
financeiro e atuarial entre receitas e despesas associadas à clientela rural;  

9.15.2 aperfeiçoar a atual sistemática de arrecadação de contribuições sobre a 
comercialização da produção rural e de reconhecimento de direitos dos segurados referidos na Lei 
nº 8.213/1991, art. 12, inciso V, alínea “a”, e inciso VII, de forma a reduzir o volume de evasão 
fiscal; 

9.15.3 excluir do resultado geral das contas do RGPS o resultado das receitas e 
benefícios afetos à clientela rural, haja vista a natureza predominantemente de assistência social 
dos benefícios pagos à clientela rural; 

9.16  recomendar ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS – e à Secretaria da Receita Federal do Brasil que priorizem as ações voltadas à 
redução da inadimplência e da sonegação previdenciárias;  

9.17 dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda (MF) a respeito das inconsistências de recolhimento das 
contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União constatadas 
nos Tribunais Eleitorais do Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Amapá e Distrito Federal, tendo em 
vista as competências estabelecidas na Lei nº 12.350/2010; 
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9.18 dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do Congresso 
Nacional a respeito da necessidade de incluir as avaliações atuariais concernentes aos servidores civis 
e militares da União e ao Regime Geral de Previdência Social no Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 101/2000; 

9.19 dar ciência aos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas (TRE/AM), Mato Grosso 
(TRE/MT), Tocantins (TRE/TO), Amapá (TRE/AP) e Distrito Federal (TRE/DF) a respeito da 
necessidade de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias concernentes ao Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) em conformidade com o que estabelecem os arts. 4º a 6º 
e 8º da Lei nº 10.887/2004; 

9.20 encaminhar cópia do presente acórdão, e do relatório e voto que o fundamentam, ao 
Ministério da Previdência Social (MPS), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Ministério 
da Fazenda (MF), ao Ministério da Defesa (MD), ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP), à Casa Civil da Presidência da República, à Presidência da Câmara dos Deputados, à 
Presidência do Senado Federal, à Presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério Público da União (MPU), ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 

9.21 autorizar a 5ª Secex a constituir, oportunamente e em processo próprio, o 
monitoramento das determinações acima expedidas; 

9.22 arquivar o presente processo.” 
 
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de agosto de 
2012. 

 
 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Revisor 
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VOTO COMPLEMENTAR 

  
 Após pedir vista deste processo, o Ministro Raimundo Carreiro apresentou voto revisor em que 
traz importantes contribuições sobre o debate em torno do sistema previdenciário nacional, tema da 
auditoria ora apreciada. 
 2. Como salientado pelo nobre Revisor, a aposentadoria rural possui regras que a diferenciam 
dos demais benefícios concedidos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Em 
particular, a não exigência de contribuição individualizada ou de seu recolhimento prévio como 
condição para concessão ou cálculo do benefício contraria o princípio do equilíbrio atuarial que deve 
informar todo regime previdenciário, ressaltando sua natureza assistencial. 
 3. Nesse contexto, considero pertinente o acréscimo proposto pelo Ministro-Revisor, para que 
se recomende aos órgãos competentes que passem a segregar as receitas e despesas da clientela rural, 
excluindo-as do resultado das contas do RGPS. Trata-se de evolução do ponto de vista da 
transparência, permitindo uma melhor identificação dos problemas relacionados a cada um dos 
sistemas de benefícios – urbano e rural. 
 4. Outro ponto no qual concordo plenamente com o Revisor é a necessidade de reforçar a ação 
do Governo no combate à inadimplência e à sonegação das contribuições previdenciárias, fontes 
importantes dos déficits registrados no setor. Por isso acolho, igualmente, a recomendação sugerida 
nesse sentido. 
 5. Finalmente, existe um ponto relacionado aos benefícios rurais que reputo como o mais 
importante: são os riscos de tratar como previdenciária uma ação que, em seu cerne, é assistencial. 
 6. Os dois grandes problemas vinculados a essa questão são: (i) a falta de controle sobre o perfil 
do público alvo e (ii) a ausência de indicadores que possibilitem traçar metas e avaliar o alcance dos 
objetivos.  
 7. Essas deficiências não permitem estabelecer critérios de nível máximo de renda, essenciais 
em programas assistenciais, que possibilitem identificar quem necessita do benefício, por quanto 
tempo e sob que condições, ausência essa que pode permitir a concessão a pessoas que não necessitem 
verdadeiramente do benefício. 
 8. Tendo essa perspectiva em mente, acolho a última alteração encaminhada pelo Ministro 
Raimundo Carreiro, mas sem proceder à supressão proposta. Afinal, mesmo que se evolua para a 
identificação de parte das aposentadorias rurais como ação de natureza assistencial, haverá um 
contingente de beneficiários, não hipossuficientes, que deverão ser mantidos vinculados a um regime 
previdenciário convencional. Pelo menos para estes últimos seria importante, desde já, estimular o 
recolhimento de suas contribuições individuais 
 Ante o exposto, acolho em meu voto todas as alterações propostas pelo Revisor, com a exceção 
do ponto indicado acima, e aproveito a oportunidade para agradecer sua valiosa intervenção. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de agosto de 

2012. 
 
 
 
 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2059/2012 – TCU – Plenário 

 
 

1. Processo nº TC 015.529/2010-0  
1.1. Apenso: 007.543/2010-7 
2. Grupo I, Classe V – Auditoria 
3. Interessado: Tribunal de Contas da União 
4. Unidades: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministérios da Defesa, da Fazenda, da 
Previdência Social, e do Planejamento, Orçamento e Gestão  
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: 5ª Secex 
8. Advogado constituído nos autos: não há 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada no sistema de 
previdência pública, englobando o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos Civis da União (RPPS) e os Encargos Financeiros da União com 
os Militares Inativos e seus Pensionistas (EFM). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no 
art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250 do Regimento Interno/TCU, em: 

9.1 determinar ao Ministério da Previdência Social que: 
9.1.1 no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal justificativas para o crescimento 

atípico dos dispêndios com os benefícios de auxílio reclusão e auxílio acidente, em percentuais de 
250% e 555%, respectivamente, observados no período de 2001 a 2009, segundo dados constantes do 
Anuário Estatístico da Previdência Social; 

9.1.2 no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias: 
9.1.2.1 desenvolva tábua de vida específica para servidores públicos civis e militares da União, 

em conjunto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e com a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em atendimento à determinação contida no item 9.1 do 
Acórdão nº 1.465/2003-TCU-Plenário; 

9.1.2.2 realize estudos que subsidiem projetos de lei visando instituir mudanças paramétricas 
no regime, a médio e longo prazos, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial da clientela urbana do RGPS, conforme preconiza o art. 201, caput, da Constituição Federal 
de 1988; 

9.1.2.3 passe a divulgar, nos boletins estatísticos mensais da previdência social, dados sobre o 
salário família e o salário maternidade pagos pelas empresas, tais como a quantidade de benefícios 
concedidos, cessados e emitidos, valores despendidos, montantes por região, estado, sexo, idade, entre 
outros, com o propósito de aprimorar a avaliação dessas ações de governo; 

9.2 determinar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 

9.2.1 inclua, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), memória de cálculo 
que possibilite a reconstrução do demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias concernentes 
aos servidores públicos, civis e militares da União, mediante consultas ao Siafi, nas versões Gerencial 
e Operacional, bem como adicione instrução em seu Manual de Demonstrativos Fiscais para que tais 
demonstrativos sejam acompanhados de memória de cálculo, com o propósito de mitigar o risco de 
inconsistências nas informações publicadas no RREO e de violação do art. 53, inciso II, c/c art. 48, 
caput, da Lei Complementar nº 101/2000; 
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9.2.2 evidencie, no relatório de Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Próprio dos 
Servidores Públicos, presente no RREO, a incidência de Desvinculação de Receitas da União (DRU) 
sobre a contribuição de militares para pensões, tendo em vista o que estabelece o art. 53, inciso II, c/c 
o art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000;  

9.3 determinar à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) 
que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 

9.3.1 deixe de incluir projeção de contribuições que não estão previstas em lei, tal como 
contribuição patronal para pagamento de pensão militar, na avaliação atuarial dos compromissos 
financeiros da União com militares das Forças Armadas e seus dependentes, tendo em vista o que 
estabelecem os arts. 1º e 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com alterações inseridas pelo art. 27 da MP nº 
2.215-10/2001 c/c os princípios da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/88, e da 
transparência, explicitado nos arts. 48, 48-A e 49 da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.3.2 inclua, nas avaliações atuariais dos compromissos financeiros da União com militares das 
Forças Armadas e seus dependentes, coluna específica de resultado atuarial que contemple também as 
despesas com aposentados militares, ou seja, que, além do resultado atuarial cotejando apenas 
contribuições e gastos com pensões militares, insira outra coluna que calcule a diferença entre 
contribuição para pensões e o total de gastos com inativos (militares da reserva remunerada e 
reformados) e pensionistas, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 101/2000; 

9.4 determinar ao Ministério da Previdência Social, responsável pela elaboração das avaliações 
atuariais do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) da União, e à Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN/MF), responsável pela publicação do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO), que tomem providências, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para: 

9.4.1 aumentar a duração do período prospectivo da projeção atuarial do RPPS publicada no 
RREO, de modo similar ao período contemplado na avaliação atuarial presente na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), tendo em vista o aumento, que pode advir da implementação da referida 
mudança, no nível de transparência das informações concernentes à sustentabilidade deste regime 
previdenciário; 

9.4.2 publicar, no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), um demonstrativo 
específico das receitas e despesas referentes ao regime próprio dos servidores públicos civis e outro 
demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias associadas aos militares das Forças Armadas e 
seus dependentes, tendo em vista o que estabelece o art. 40, § 20, c/c art. 142, § 3º, inciso X, da 
Constituição Federal, e o art. 53, inciso II, c/c art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.5 determinar à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) e 
à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, no prazo de 360 (trezentos 
e sessenta) dias, incluam a projeção atuarial dos compromissos financeiros da União com os militares 
das Forças Armadas e seus pensionistas nas publicações do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO), referentes ao último bimestre do ano, tendo em vista o que estabelece o art. 53, 
§ 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.6 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS) e à Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos e 
sessenta) dias, regulamentem os procedimentos para a elaboração de demonstrativos contábeis afetos 
aos resultados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), inclusive o fluxo de caixa, segregando 
as informações referentes ao RGPS daquelas associadas às contas do INSS, como estabelece o art. 68 
da Lei Complementar nº 101/2000; 

9.7 determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) do Ministério da Fazenda (MF) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
examinem as causas da redução no valor dos parcelamentos nos âmbitos administrativo e judicial e da 
diminuição dos pagamentos da dívida previdenciária, tendo em vista a tendência observada nos 
exercícios de 2007 a 2009 acerca do estoque de dívida previdenciária; 

Num. 171263362 - Pág. 74Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170459300000168121945
Número do documento: 20021009170459300000168121945



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 015.529/2010-0 
 

75 
 

9.8 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MPS), às Secretarias da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) que, 
conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias: 

9.8.1 passem a efetuar o registro contábil das despesas com os benefícios previstos nos arts. 65 
a 73 da Lei nº 8.213/1991, que são pagos pelos empregadores (e que devem ser tratados como despesa 
da Previdência Social), bem como, no cômputo da arrecadação, que passem a demonstrar os valores de 
salário família e salário maternidade que são objeto de dedução das receitas arrecadadas (e que, 
considerando serem os valores dos benefícios contabilizados como despesa, devem ser contabilizados 
como receita da Previdência Social), conforme tratado no item 3.3.1 do relatório; 

9.8.2 contabilizem os recursos arrecadados relacionados à aposentadoria especial, conforme o 
disposto no § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, evidenciando, no fluxo de caixa do INSS ou em 
outros demonstrativos, o resultado das receitas arrecadadas de acordo com o que estabelece o inciso II 
do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e no § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, e as despesas com os 
benefícios, previstos nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991 (aposentadoria especial) ou concedidos em 
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho 
(benefícios acidentários); 

9.9 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Ministério da Previdência 
Social (MPS) e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SOF/MP) que, conjuntamente, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, tomem 
providências no sentido de aumentar o nível de detalhamento orçamentário das ações do programa de 
governo “Previdência Social Básica”, de acordo com o que estabelece o princípio de discriminação ou 
especificação, subjacente aos arts. 5º e 15 da Lei nº 4.320/1964; 

9.10 determinar ao Ministério da Previdência Social (MPS) e às Secretarias da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) que, conjuntamente, no 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias: 

9.10.1 aprimorem a sistemática de cálculo da renúncia efetiva de receitas previdenciárias, de 
maneira a permitir sua apuração mensalmente, e possibilitem evidenciar o montante de renúncias 
previdenciárias efetivas nos demonstrativos dos resultados do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), publicados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), tendo em vista o 
grande volume de renúncias previdenciárias, o impacto que elas exercem sobre o déficit do RGPS, a 
necessidade de garantir equilíbrio financeiro e atuarial do regime (art. 201, caput, da CF/88), o 
preceito de transparência nas contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF), a atribuição do Sistema de 
Contabilidade Federal de evidenciar a renúncia de receitas (art. 15, inciso VII, da Lei nº 10.180/2001), 
e a obrigação do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de divulgar informações atualizadas sobre 
receitas, despesas e resultados do RGPS (art. 80, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991); 

9.10.2 separem e classifiquem contabilmente as receitas provenientes das contribuições dos 
segurados especiais daquelas recolhidas pelos produtores rurais pessoa física, referidos na alínea “a” 
do inciso V do art. 12 e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212/1991, respectivamente; 

9.11 recomendar à Casa Civil da Presidência da República que: 
9.11.1 avalie alternativas de financiamento para os encargos da União com militares inativos e 

seus pensionistas, tendo em vista o significativo e crescente déficit financeiro dessas despesas e a falta 
de perspectiva de equilíbrio no longo prazo; 

9.11.2 insira, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias: (i) dispositivo que obrigue os 
órgãos a enviar as informações atuariais à Secretaria de Políticas da Previdência Social do Ministério 
da Previdência Social (SPS/MPS) anualmente, conforme modelo e dados especificados na Portaria 
MPS nº 403, de 10/12/2003, com o propósito de possibilitar a elaboração das projeções atuariais 
previstas no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”,  c/c o art. 53, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 
101/2000; (ii) previsão de fonte de custeio que seja suficiente para cobrir totalmente os aumentos de 
despesa decorrentes da majoração de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência 
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Social (RGPS), tais como aqueles atrelados ao salário mínimo, tendo em vista o que determina o art. 
195, § 5º, da Constituição Federal de 1988; 

9.12 recomendar à Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (Seori/MD) 
que pondere a conveniência e a oportunidade de elaborar avaliação atuarial que possibilite discriminar 
as projeções e resultado atuarial com e sem a inclusão das informações referentes aos benefícios 
decorrentes de pensões especiais oriundas de veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai, Lei das 
Sete Pragas, Montepio militar, ex-combatentes, ex-combatentes (Lei da Praia), e outras semelhantes, 
considerando que a inclusão, nas projeções atuariais do regime previdenciário dos militares, das 
despesas com pensões especiais militares distorce a apuração do resultado atuarial, na medida em que 
adicionam despesas com benefícios que não contaram com contribuição e enviesam as características 
demográficas da população de militares; 

9.13 recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda 
(MF) que realize, anualmente, estudos semelhantes ao elaborado em 2007, “Financiamento atual – 
receita potencial e renúncia fiscal” da Secretaria da Receita Previdenciária, com dados 
contemporâneos e com aperfeiçoamento da metodologia adotada, com o objetivo de avaliar a 
efetividade da arrecadação previdenciária e divulgá-la em seus relatórios anuais; 

9.14 recomendar ao Ministério da Previdência Social (MPS) que examine os impactos atuariais 
de alterações na legislação que introduzam condicionalidades para concessão de pensão por morte, 
tendo em vista a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial estabelecida pelos arts. 40, caput, e 
201, caput, da Constituição Federal de 1988; 

9.15 recomendar ao Ministério da Previdência Social (MPS), ao Ministério da Fazenda (MF) e 
à Casa Civil da Presidência da República que avaliem a conveniência de propor alterações legislativas 
com o objetivo de:  

9.15.1 especificar fontes de recursos adicionais que possam viabilizar o equilíbrio financeiro e 
atuarial entre receitas e despesas associadas à clientela rural; 

9.15.2 aperfeiçoar a atual sistemática de arrecadação de contribuições sobre a comercialização 
da produção rural e de reconhecimento de direitos dos segurados referidos na Lei nº 8.213/1991, art. 
12, inciso V, alínea “a”, e inciso VII, de forma a reduzir o volume de evasão fiscal e possibilitar a 
individualização da contribuição do segurado especial, estimulando-o a recolher suas contribuições; 

9.15.3 excluir do resultado geral das contas do RGPS o resultado das receitas e benefícios 
afetos à clientela rural, haja vista a natureza predominantemente de assistência social dos benefícios 
pagos à clientela rural; 

9.16 recomendar ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS – e à Secretaria da Receita Federal do Brasil que priorizem as ações voltadas à redução da 
inadimplência e da sonegação previdenciárias; 

9.17 dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda (MF) a respeito das inconsistências de recolhimento das 
contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União constatadas 
nos Tribunais Eleitorais do Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Amapá e Distrito Federal, tendo em 
vista as competências estabelecidas na Lei nº 12.350/2010; 

9.18 dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do Congresso 
Nacional a respeito da necessidade de incluir as avaliações atuariais concernentes aos servidores civis 
e militares da União e ao Regime Geral de Previdência Social no Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 101/2000; 

9.19 dar ciência aos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas (TRE/AM), Mato Grosso 
(TRE/MT), Tocantins (TRE/TO), Amapá (TRE/AP) e Distrito Federal (TRE/DF) a respeito da 
necessidade de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias concernentes ao Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) em conformidade com o que estabelecem os arts. 4º a 6º 
e 8º da Lei nº 10.887/2004; 
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9.20 encaminhar cópia do presente acórdão, e do relatório e voto que o fundamentam, ao 
Ministério da Previdência Social (MPS), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Ministério 
da Fazenda (MF), ao Ministério da Defesa (MD), ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP), à Casa Civil da Presidência da República, à Presidência da Câmara dos Deputados, à 
Presidência do Senado Federal, à Presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério Público da União (MPU), ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 

9.21 autorizar a 5ª Secex a constituir, oportunamente e em processo próprio, o monitoramento 
das determinações acima expedidas; 

9.22 arquivar o presente processo. 
 

10. Ata n° 30/2012 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 8/8/2012 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2059-30/12-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar 
Rodrigues, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Revisor), José Jorge, José Múcio Monteiro (Relator) e 
Ana Arraes. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e André 
Luís de Carvalho. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
BENJAMIN ZYMLER 

(Assinado Eletronicamente) 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Vigência Altera o sistema de previdência social e estabelece
regras de transição e disposições transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 22. ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação,
mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares;

................................................................................................................................." (NR)

"Art. 37. ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de
cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde
que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino,
mantida a remuneração do cargo de origem.

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social,
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões
por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art.
40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social." (NR)

"Art. 38. ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá
filiado a esse regime, no ente federativo de origem." (NR)

"Art. 39. ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo
efetivo." (NR)

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de
servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
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I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido,
quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de
avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a
concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

...........................................................................................................................................

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas
Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais
requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se
refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral
de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do
respectivo ente federativo.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de
benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-
B, 4º-C e 5º.

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com
deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar.

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de
agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o
inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do
art. 144.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas
atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por
categoria profissional ou ocupação.

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos
em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que
comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime
próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a
acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência
Social.

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda
formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos
termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese
de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício
ou em razão da função.

...........................................................................................................................................

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins
de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço
correspondente será contado para fins de disponibilidade.

...........................................................................................................................................

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência
social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência
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Social.

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa
do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores
públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime
próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de
benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202
e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de
entidade aberta de previdência complementar.

............................................................................................................................................

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o
servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria
voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de
permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até
completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais
de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos
os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo
seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos
na lei complementar de que trata o § 22.

§ 21. (Revogado).

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei
complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização,
de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos,
sobre:

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de
Previdência Social;

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;

III - fiscalização pela União e controle externo e social;

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249
e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e
ativos de qualquer natureza;

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios
relacionados com governança, controle interno e transparência;

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem
atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;

IX - condições para adesão a consórcio público;

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições
ordinárias e extraordinárias." (NR)

"Art. 93. ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-
se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;

................................................................................................................................" (NR)

"Art. 103-B. ............................................................................................................

...........................................................................................................................................

§ 4º .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário,
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos
disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções
administrativas, assegurada ampla defesa;

................................................................................................................................." (NR)

"Art. 109. ................................................................................................................

...........................................................................................................................................

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem
parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na
justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

................................................................................................................................" (NR)

"Art. 130-A. ............................................................................................................

...........................................................................................................................................

§ 2º .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público
da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos
disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções
administrativas, assegurada ampla defesa;

................................................................................................................................." (NR)

"Art. 149. ................................................................................................................ 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei,
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas
progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de
aposentadoria e de pensões.      (Vigência)

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões
que supere o salário-mínimo.     (Vigência)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit
atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos
servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.       (Vigência)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por
período determinado, contado da data de sua instituição.       (Vigência)
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................................................................................................................................" (NR)

"Art. 167. ................................................................................................................

...........................................................................................................................................

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização
de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos
fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos
benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas
necessárias à sua organização e ao seu funcionamento;

XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as
subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por
instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na
hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de
regime próprio de previdência social.

................................................................................................................................" (NR)

"Art. 194. ................................................................................................................

Parágrafo único. .....................................................................................................

...........................................................................................................................................

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde,
previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

................................................................................................................................." (NR)

"Art. 195. ................................................................................................................

............................................................................................................................................

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência
Social;

............................................................................................................................................

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter
alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão
de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo
também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das
alíneas "b" e "c" do inciso I do caput.

............................................................................................................................................

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses
e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que
tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

............................................................................................................................................

§ 13. (Revogado).

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral
de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição
mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições."
(NR)

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
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I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e
idade avançada;

...........................................................................................................................................

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de
benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de
idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria
exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização
por categoria profissional ou ocupação.

...........................................................................................................................................

§ 7º .........................................................................................................................

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade,
se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos,
para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de
previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com
os critérios estabelecidos em lei.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e
143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio
de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou
aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição
referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados,
inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo
Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

............................................................................................................................................

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas
diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se
encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que
pertencentes a famílias de baixa renda.

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 (um)
salário-mínimo.

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos
benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de
benefícios previdenciários.

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de
economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado
o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o
inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei." (NR)
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"Art. 202. ................................................................................................................

...........................................................................................................................................

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de
benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas
privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando
patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.

§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das
diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos
patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos
colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação." (NR)

"Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração
Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3
de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos
termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência
social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão
destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração
que preservem o seu valor.

................................................................................................................................

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus
resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social
eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º
do art. 166." (NR)

Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 76. ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

§ 4º A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições
sociais destinadas ao custeio da seguridade social." (NR)

Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência
social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes
será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios
até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data
em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte
devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que
foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte
devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos
os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que
trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do
inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus
a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para
aposentadoria compulsória.

Num. 171263363 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170479300000168121946
Número do documento: 20021009170479300000168121946



18/01/2020 Emenda Constitucional nº 103

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm 8/20

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentarse voluntariamente quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o
disposto no § 1º;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis)
pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta
e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada
ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se
referem o inciso V do caput e o § 2º.

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de
contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão:

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir
de 1º de janeiro de 2022.

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que
se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se
homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de
92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado
o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de
dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que
tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem,
ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60
(sessenta) anos de idade, se homem;

II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no inciso I.

§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao
valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se
cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de
Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 6º.

§ 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de
aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º ou no inciso I do § 2º do art. 20, o valor constituído
pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei,
acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes
critérios:

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação
integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria,
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considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de
recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do
servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias
permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de
recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a
aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.

§ 9º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto
não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

§ 10. Estende-se o disposto no § 9º às normas sobre aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a
redação atribuída por esta Emenda Constitucional aos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial
dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do
caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo
que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão
aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55
(cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.

§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II
do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas,
nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou
socioeducativo.

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição
Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de
previdência social.

§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se
mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição
correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo
de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo
Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de
aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor
público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos
arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal,
aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o
disposto neste artigo.

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio
de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas,
apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações
assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão
por morte.

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos
diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se
vincula.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição
dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui
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deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao
Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de deficit a implementação de
segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit.

§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição
Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da
Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional.

§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a
seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional.

§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, nos
termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal.          (Vide)

§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência
social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição.

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social
dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo
exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis
de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da
continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria; ou

III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra
geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão
aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos
órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do
art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55
(cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício
em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;

II - o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos,
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria
profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e
contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for
concedida a aposentadoria;

III - o titular do cargo federal de professor, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, aos 57 (cinquenta e
sete) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço
público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos.

§ 3º A aposentadoria a que se refere o § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal observará adicionalmente as
condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem
com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social da União, vedada a conversão de tempo
especial em comum.

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma
da lei.
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§ 5º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor federal
que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que
optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 6º A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput
do art. 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII
do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de
agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função
será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo.

§ 7º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto
não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º,
5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).              (Vigência)

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do
benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos
percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e
quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez
mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros
e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de
cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre
a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos
respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no
§ 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades
autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será
considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Art. 12. A União instituirá sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos
segurados dos regimes de previdência de que tratam os arts. 40, 201 e 202 da Constituição Federal, aos benefícios
dos programas de assistência social de que trata o art. 203 da Constituição Federal e às remunerações, proventos de
inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição
Federal, em interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas, para o fortalecimento de sua gestão,
governança e transparência e o cumprimento das disposições estabelecidas nos incisos XI e XVI do art. 37 da
Constituição Federal.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e os órgãos e entidades gestoras dos regimes, dos
sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações necessárias para a estruturação
do sistema integrado de dados e terão acesso ao compartilhamento das referidas informações, na forma da
legislação.
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§ 2º É vedada a transmissão das informações de que trata este artigo a qualquer pessoa física ou jurídica para
a prática de atividade não relacionada à fiscalização dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o
caput.

Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias
decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança
ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais
segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais
se encontrem vinculados.

§ 1º Os segurados, atuais e anteriores, do regime de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 30 de outubro
de 1997, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário deverão cumprir período adicional
correspondente a 30% (trinta por cento) do tempo de contribuição que faltaria para aquisição do direito à
aposentadoria na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e somente poderão aposentar-se a partir
dos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2º Se for exercida a opção prevista no caput, será assegurada a contagem do tempo de contribuição vertido
para o regime de previdência ao qual o segurado se encontrava vinculado, nos termos do disposto no § 9º do art. 201
da Constituição Federal.

§ 3º A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte aos dependentes de
titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para
obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da
legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão
por morte.

§ 4º Observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, o tempo de contribuição a
regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, assim como o tempo de contribuição
decorrente das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que tenha sido
considerado para a concessão de benefício pelos regimes a que se refere o caput não poderá ser utilizado para
obtenção de benefício naqueles regimes.

§ 5º Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do Município deverá disciplinar a regra de transição a ser
aplicada aos segurados que, na forma do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de que
trata este artigo.

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis)
pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada
ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se
referem o inciso II do caput e o § 1º.

§ 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30
(trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente
a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de
1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e
dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
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I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis)
meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
se homem.

§ 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II
do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis)
meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60
(sessenta) anos, se homem.

§ 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e
33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35
(trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média
aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator
previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral
de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput,
será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da
Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos
de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de
contribuição, se homem.

§ 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista
nos §§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou
ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57
e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de
contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição;
ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição;
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II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de
idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2º O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou
ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá
aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de
tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro
de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da
remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao
valor apurado na forma da lei.

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que
se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se
cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do §
2º.

§ 4º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto
não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou
ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas
atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde,
ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que
cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e
o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se
refere o caput. § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas
atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou
associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do
art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor
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desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo
regime próprio de previdência social.

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a
aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público
federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o
tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for
concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive
quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de
previdência social.

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de
servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria
recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente
na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por
cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais
dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes
remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da
pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se
fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral
de Previdência Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do
Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da
pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º.

§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa
qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles
estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser
reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor
tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

§ 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o
regime próprio de previdência social da União.

§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de
previdência social.

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no
âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do
exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por
morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;
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II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com
aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência
social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da
Constituição Federal; ou

III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com
aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência
social.

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício
mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as
seguintes faixas:

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-
mínimos;

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-
mínimos;

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-
mínimos; e

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de
alteração de algum dos benefícios.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido
antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor
desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição
Federal.

Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social
decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art.
201 da Constituição Federal.

§ 1º Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será
prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atingir a cobertura mínima de 50%
(cinquenta por cento) dos trabalhadores de que trata o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme
quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).

§ 2º Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de
atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em
vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

§ 3º Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime
próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de
tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado
obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições
previdenciárias.

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do
Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das
remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de
Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e
142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral
de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo
efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente,
nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.
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§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética
definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de
contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;

II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social,
ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e

IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida
na forma prevista no caput e no § 1º:

I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20;

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de
doença profissional e de doença do trabalho.

§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 corresponderá ao resultado
do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma
do caput do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária
que resulte em situação mais favorável.

§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de
tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21
e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde
que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade,
inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a
obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

§ 7º Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos termos estabelecidos
para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201
da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou
inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos
mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição
Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1
(um) salário-mínimo.

§ 2º Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal,
seu valor será de R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de:             
(Vigência)

I - até 1 (um) salário-mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento);

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por cento);

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), 12% (doze por cento); e

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até o limite do salário de contribuição, 14% (quatorze por
cento).

§ 1º As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do
segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 2º Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de
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Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado
que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite
mínimo mensal do salário de contribuição poderá:

I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra;
ou

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em
contribuições mínimas mensais.

Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III
do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil.

Art. 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no § 9º do art.
195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a alínea "a" do
inciso I do caput do art. 195 da Constituição Federal instituídas antes da data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional.

Art. 31. O disposto no § 11 do art. 195 da Constituição Federal não se aplica aos  parcelamentos previstos na
legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a
prorrogação de prazo para adesão.

Art. 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de
15 de dezembro de 1988, esta será de 20% (vinte por cento) no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I do §
1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.              (Vigência)

Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e
entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da Constituição
Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de
benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente.

Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o
Regime Geral de Previdência Social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes
requisitos pelo ente federativo:

I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do
regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção;

II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído
acima do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social;

III - vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente:

a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à
complementação de benefícios, na forma dos incisos I e II; e

b) à compensação financeira com o Regime Geral de Previdência Social.

Parágrafo único. A existência de superavit atuarial não constitui óbice à extinção de regime próprio de
previdência social e à consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40;           (Vigência)

b) o § 13 do art. 195;

II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;            (Vigência)
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IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.            (Vigência)

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto
ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à
alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações
previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do
respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua
publicação.

Brasília, em 12 de novembro de 2019

Mesa da Câmara dos
Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado RODRIGO MAIA
Presidente

Senador DAVI
ALCOLUMBRE

Presidente

Deputado MARCOS
PEREIRA

1º Vice-Presidente

Senador ANTONIO
ANASTASIA

1º Vice-Presidente

Deputado LUCIANO BIVAR
2º Vice-Presidente

Senador LASIER MARTINS
2º Vice-Presidente

Deputada SORAYA SANTOS
1ª Secretária

Senador SÉRGIO
PETECÃO

1º Secretário

Deputado MÁRIO HERINGER
2º Secretário

Senador EDUARDO
GOMES

2º Secretário

Deputado FÁBIO FARIA
3º Secretário

Senador FLÁVIO
BOLSONARO
3º Secretário

Deputado ANDRÉ FUFUCA
4º Secretário

Senador LUIS CARLOS
HEINZE

4º Secretário

Este texto não substitui o publicado no DOU 13.11.2019

*

 

 

 

 

 

 

 

Num. 171263363 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170479300000168121946
Número do documento: 20021009170479300000168121946



18/01/2020 Emenda Constitucional nº 103

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm 20/20

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 171263363 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE - 10/02/2020 09:17:04
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021009170479300000168121946
Número do documento: 20021009170479300000168121946



 

352&(662���������������������������

&/$66(��352&(',0(172�&2080�&Ë9(/����

$8725��6,1',&$72�1$&,21$/�'26�6(59�)('�$87�126�(17(6�'(�)250��3520�(�),6&�'$�32/,7,&$�'$

02('$�(�'2�&5(',72�6,1$/

$GYRJDGRV�GR�D��$8725��$/(66$1'5$�0$*'$�9,(,5$�'$�6,/9$���')�������-26(�+$,/721�/$*(6�',$1$

-81,25���')�������8/,66(6�5,('(/�'(�5(6(1'(���')�������7+$,6�0$5,$�5,('(/�'(�5(6(1'(�=8%$��

')�����

5e8��81,2�)('(5$/

'�(�&�,�6��2

6,1',&$72�1$&,21$/�'26�6(59,'25(6�)('(5$,6�$87È548,&26�126�(17(6�'(
)2508/$d2��35202d2�(�),6&$/,=$d2�'$�32/Ë7,&$�'$�02('$�(�'2�&5e',72�±
6,1$, DMXL]RX�DomR�GH�SURFHGLPHQWR�FRPXP�FRQWUD�D 81,2� HP�TXH�REMHWLYD�³VHMD�FRQFHGLGD�D
WXWHOD�SURYLVyULD�GH�XUJrQFLD�SDUD�TXH�D�8QLmR�VH�DEVWHQKD�GH�LQVWLWXLU�D�FREUDQoD�GD�FRQWULEXLomR
H[WUDRUGLQiULD�GRV�VHUYLGRUHV�DWLYRV��DSRVHQWDGRV�H�SHQVLRQLVWDV�SUHYLVWD�QR�DUW�����������%��GD
&RQVWLWXLomR�)HGHUDO��EHP�FRPR�GH�FRQWULEXLomR�RUGLQiULD�VREUH�R�YDORU�TXH�XOWUDSDVVD�R�YDORU�GR
VDOiULR�PtQLPR�GH�DSRVHQWDGRV�H�SHQVLRQLVWDV��SUHYLVWR�QR�DUW�����������$�GD�&)�����DWp�TXH�VHMD
UHDOL]DGD�D�DYDOLDomR�DWXDULDO�H�DSUHVHQWDGR�R�UHVXOWDGR�GHYLGDPHQWH�KRPRORJDGR�SHOR�yUJmR
FRPSHWHQWH�GD�8QLGDGH�*HVWRUD�ÒQLFD�GR�5HJLPH�3UySULR�GH�6HUYLGRUHV�3~EOLFRV�&LYLV�GD�8QLmR�
DVVHJXUDGD�D�SDUWLFLSDomR�SDULWiULD´�

$ILUPD�R�VLQGLFDWR�DXWRU�TXH�D�(&�Q�����������DOWHURX�R�DUW�����GD�&)�������LQFOXLQGR�R�SDUiJUDIR
�����TXH�SUHYLX�D�FULDomR�GH�XQLGDGH�JHVWRUD�GR�UHJLPH�GH�SUHYLGrQFLD�FRPSOHPHQWDU��D�VHU
FULDGR�SRU�FDGD�HQWH�HVWDWDO��TXH�YHLR�D�VHU�UHJXODPHQWDGD�SHOD�3RUWDULD�036�Q��������GH
�����������
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$GX]�TXH�DWp�D�SUHVHQWH�GDWD�D�8QLmR�QmR�FULRX�D�XQLGDGH�JHVWRUD�GR�53368��UHVSRQViYHO�SHOD
DGPLQLVWUDomR��JHUHQFLDPHQWR�H�RSHUDFLRQDOL]DomR�GR�SODQR�GH�SUHYLGrQFLD�FRPSOHPHQWDU��R�TXH
LPSHGH�D�SDUWLFLSDomR�GRV�VHUYLGRUHV�QD�JHVWmR�H�WRUQD�LQH[DWR�R�UHVXOWDGR�GHFRUUHQWH�GD
DYDOLDomR�DWXDULDO�

$OHJD�TXH�³D�DXVrQFLD�GH�LQVWLWXLomR�GD�8QLGDGH�*HVWRUD�GR�5HJLPH�3UySULR�GH�3UHYLGrQFLD
6RFLDO��LPSHGH�R�H[HUFtFLR�GR�GLUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO�GH�SDUWLFLSDomR�GRV�VHUYLGRUHV�QD�JHVWmR
FROHJLDGD�GHVWH�yUJmR��DUW�����GD�&)�����H�WDPEpP�YDL�GH�HQFRQWUR�j�SURPRomR�GD�WUDQVSDUrQFLD
H�GD�HILFLrQFLD�GD�JHVWmR�GR�53368��DUW�����������&)����´��IOV������

'HIHQGH�D�VXVSHQVmR�GD�LQVWLWXLomR�GH�FRQWULEXLomR�SUHYLGHQFLiULD�H[WUDRUGLQiULD�H�VXD
FRQVHTXHQWH�DOtTXRWD��EHP�FRPR�GD�GLPLQXLomR�GD�PDUJHP�GH�LVHQomR�GD�FRQWULEXLomR�RUGLQiULD
GH�DSRVHQWDGRV�H�SHQVLRQLVWDV�UHSUHVHQWDGRV�SHOR�VLQGLFDWR�DXWRU��HQTXDQWR�QmR�FULDGD�D
XQLGDGH�JHVWRUD�GR�53368��DQWH�D�LQH[DWLGmR�GD�DYDOLDomR�GRV�GDGRV�XWLOL]DGRV�SDUD�UHDOL]DomR
GD�DYDOLDomR�DWXDULDO�

$�LQLFLDO�YHLR�DFRPSDQKDGD�GH�SURFXUDomR�H�GRFXPHQWRV�

e��QR�HVVHQFLDO��R�UHODWyULR� '(&,'2�

3DUD�R�GHIHULPHQWR�GH�WXWHOD�SURYLVyULD�GH�XUJrQFLD��ID]�VH�QHFHVViULR�D�SUHVHQoD�GH�GRLV
UHTXLVLWRV�FRQFRPLWDQWHV��TXDLV�VHMDP��R SHULFXOXP�LQ�PRUD H�R IXPXV�ERQL�LXULV��RX�VHMD��TXDQGR
³KRXYHU�HOHPHQWRV�TXH�HYLGHQFLHP�D�SUREDELOLGDGH�GR�GLUHLWR�H�R�SHULJR�GH�GDQR�RX�ULVFR�DR
UHVXOWDGR�~WLO�GR�SURFHVVR´ �DUW������GD�/HL�Q���������������

1R�FDVR� YLVOXPEUR�D�SUHVHQoD�GRV�UHTXLVLWRV�

3RVWXOD�R�VLQGLFDWR�DXWRU�D�VXVSHQVmR�GD�LQVWLWXLomR�GD�FRQWULEXLomR�SUHYLGHQFLiULD�H[WUDRUGLQiULD
SUHYLVWD�SHOR�DUW�����������%�GD�&5)%��EHP�FRPR�GD�DOWHUDomR�GD�PDUJHP�GH�LVHQomR�GRV
DSRVHQWDGRV�H�SHQVLRQLVWDV��DUW�����������$�GD�&5)%���HQTXDQWR�QmR�FULDGD�SHOD�8QLmR�D
8QLGDGH�*HVWRUD�GR�5HJLPH�3UySULR�GH�3UHYLGrQFLD�6RFLDO�GD�8QLmR�±53368��UHVSRQViYHO�SHOD
UHDOL]DomR�GD�DYDOLDomR�DWXDULDO�

'H�LQtFLR��YHULILFR�TXH�R�SDUiJUDIR�SULPHLUR�GR�DUW�����GD�(&�Q������������SUHYr�TXH�D�8QLmR�
(VWDGRV��'LVWULWR�)HGHUDO�H�0XQLFtSLRV��MXQWDPHQWH�FRP�DV�HQWLGDGHV�JHVWRUDV�GRV�UHJLPHV�GH
SUHYLGrQFLD�GR�VHUYLoR�S~EOLFR�GH�FDGD�HQWH�IHGHUDWLYR�VHUmR�UHVSRQViYHLV�SHOR�SURFHVVDPHQWR
GRV�GDGRV�SDUD�D�FRPSRVLomR�GD�DYDOLDomR�DWXDULDO� LQ�YHUELV�

�����$�8QLmR��RV�(VWDGRV��R�'LVWULWR�)HGHUDO�H�RV�0XQLFtSLRV�H�RV�yUJmRV�H
HQWLGDGHV�JHVWRUDV�GRV�UHJLPHV��GRV�VLVWHPDV�H�GRV�SURJUDPDV�D�TXH�VH
UHIHUH�R�FDSXW�GLVSRQLELOL]DUmR�DV�LQIRUPDo}HV�QHFHVViULDV�SDUD�D
HVWUXWXUDomR�GR�VLVWHPD�LQWHJUDGR�GH�GDGRV�H�WHUmR�DFHVVR�DR
FRPSDUWLOKDPHQWR�GDV�UHIHULGDV�LQIRUPDo}HV��QD�IRUPD�GD�OHJLVODomR�

2 FDSXW GR�PHVPR�DUWLJR��SRU�VXD�YH]��HVWDEHOHFH�TXH�D�8QLmR�LQVWLWXLUi�VLVWHPD�LQWHJUDGR�GH
GDGRV��TXH�VHUmR�XWLOL]DGRV�SDUD�R�FiOFXOR�GD�DYDOLDomR�DWXDULDO��&RQILUD�VH�

$UW������$�8QLmR LQVWLWXLUi�VLVWHPD�LQWHJUDGR�GH�GDGRV UHODWLYRV�jV
UHPXQHUDo}HV��SURYHQWRV�H�SHQV}HV�GRV�VHJXUDGRV�GRV�UHJLPHV�GH
SUHYLGrQFLD�GH�TXH�WUDWDP�RV�DUWV����������H�����GD�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO�
DRV�EHQHItFLRV�GRV�SURJUDPDV�GH�DVVLVWrQFLD�VRFLDO�GH�TXH�WUDWD�R�DUW�����
GD�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO�H�jV�UHPXQHUDo}HV��SURYHQWRV�GH�LQDWLYLGDGH�H
SHQVmR�SRU�PRUWH�GHFRUUHQWHV�GDV�DWLYLGDGHV�PLOLWDUHV�GH�TXH�WUDWDP�RV�
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DUWV�����H�����GD�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO� HP�LQWHUDomR�FRP�RXWUDV�EDVHV�GH
GDGRV��IHUUDPHQWDV�H�SODWDIRUPDV��SDUD�R�IRUWDOHFLPHQWR�GH�VXD�JHVWmR�
JRYHUQDQoD�H�WUDQVSDUrQFLD�H�R�FXPSULPHQWR�GDV�GLVSRVLo}HV
HVWDEHOHFLGDV�QRV�LQFLVRV�;,�H�;9,�GR�DUW�����GD�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO�

1DGD�REVWDQWH��D�Up�DLQGD�QmR�SURFHGHX�D�FULDomR�GH�VXD�XQLGDGH�JHVWRUD��R�TXH�LPSHGH�R
SURFHVVDPHQWR�GRV�GDGRV�SHUWLQHQWHV�SRU�~QLFR�yUJmR��H��YLD�GH�FRQVHTXrQFLD��LQYLDELOL]D�R
FDOFXOR�GD�DYDOLDomR�DWXDULDO�GH�PDQHLUD�ILGHGLJQD�

'HVWDFR�TXH��DLQGD�TXH�D�(&�Q������������QmR�FRQWHQKD�GHWHUPLQDomR�H[SUHVVD�GH�FULDomR�GH
8QLGDGH�*HVWRUD��DR�LQFOXLU�R�SDUiJUDIR����QR�DUWLJR����GD�&5)%��HVWDEHOHFHX�D�QHFHVVLGDGH�GH
XQLGDGH�JHVWRUD�GR�UHJLPH�SUySULR�GH�SUHYLGrQFLD�VRFLDO�GH�FDGD�HQWH�GD�IHGHUDomR� LQ�YHUELV�

������e�YHGDGD�D�H[LVWrQFLD�GH�PDLV�GH�XP�UHJLPH�SUySULR�GH�SUHYLGrQFLD
VRFLDO�H�GH�PDLV�GH�XP�yUJmR RX�HQWLGDGH�JHVWRUD�GHVVH�UHJLPH�HP�FDGD
HQWH�IHGHUDWLYR��DEUDQJLGRV�WRGRV�RV�SRGHUHV��yUJmRV�H�HQWLGDGHV
DXWiUTXLFDV�H�IXQGDFLRQDLV��TXH�VHUmR�UHVSRQViYHLV�SHOR�VHX�ILQDQFLDPHQWR�
REVHUYDGRV�RV�FULWpULRV��RV�SDUkPHWURV�H�D�QDWXUH]D�MXUtGLFD�GHILQLGRV�QD�OHL
FRPSOHPHQWDU�GH�TXH�WUDWD�R��������VHP�QHJULWR�QR�RULJLQDO�

2�LQFLVR�9,,�GR�SDUiJUDIR����GR�DUW�����GD�&)�������SRU�VXD�YH]��SUHYr�TXH�OHL�FRPSOHPHQWDU
IHGHUDO�HVWDEHOHFHUi�QRUPDV�SDUD�HVWUXWXUDomR�GD�HQWLGDGH�yUJmR�JHVWRU�GR�5336��H��R�LQFLVR�,9
GD�PHVPD�QRUPD��GHWHUPLQD�TXH�OHL�FRPSOHPHQWDU�GHYHUi�FULDU�PHFDQLVPRV�GH�HTXDFLRQDPHQWR
GR�GpILFLW�DWXDULDO�

������9HGDGD�D�LQVWLWXLomR�GH�QRYRV�UHJLPHV�SUySULRV�GH�SUHYLGrQFLD�VRFLDO�
OHL�FRPSOHPHQWDU�IHGHUDO�HVWDEHOHFHUi��SDUD�RV�TXH�Mi�H[LVWDP��QRUPDV
JHUDLV�GH�RUJDQL]DomR��GH�IXQFLRQDPHQWR�H�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�HP�VXD
JHVWmR��GLVSRQGR��HQWUH�RXWURV�DVSHFWRV��VREUH�

�����

9,�� PHFDQLVPRV�GH�HTXDFLRQDPHQWR�GR�GHILFLW�DWXDULDO�

9,,�� HVWUXWXUDomR�GR�yUJmR�RX�HQWLGDGH�JHVWRUD�GR�UHJLPH��REVHUYDGRV
RV�SULQFtSLRV�UHODFLRQDGRV�FRP�JRYHUQDQoD��FRQWUROH�LQWHUQR�H
WUDQVSDUrQFLD���JULIR�QmR�RULJLQDO�

1HVVD�GLUHomR��FRQFOXR�TXH�SDUD�D�SOHQD�LPSODQWDomR�GR�QRYR�UHJUDPHQWR�SUHYLVWR�
HVSHFLILFDPHQWH��SHORV�SDUiJUDIRV����$�H����%�GR�DUW�������ID]�VH�LPSUHVFLQGtYHO�D�H[LVWrQFLD�GH
yUJmR�XQLGDGH�GH�JHVWmR�GR�53368��SULQFLSDOPHQWH�GLDQWH�GD�QHFHVVLGDGH�GH�FRUUHWR
SURFHVVDPHQWR�GH�GDGRV�SDUD�D�DYDOLDomR�DWXDULDO�

3HOR�H[SRVWR� '(),52�$�787(/$�'(�85*Ç1&,$� SDUD�VXVSHQGHU��HP�IDYRU�GRV
VHUYLGRUHV�SHQVLRQLVWDV�UHSUHVHQWDGRV�SHOR�6LQGLFDWR�DXWRU��D�FREUDQoD�GD�FRQWULEXLomR
H[WUDRUGLQiULD�GRV�VHUYLGRUHV�DWLYRV��DSRVHQWDGRV�H�SHQVLRQLVWDV��SUHYLVWD�SHOR�DUW�����������%��GD
&5)%��H�GD�FRQWULEXLomR�RUGLQiULD�VREUH�R�YDORU�TXH�XOWUDSDVVH�R�VDOiULR�PtQLPR�GH�DSRVHQWDGRV
H�SHQVLRQLVWDV��LQVWLWXtGD�SHOR�DUW�����������$��GD�&5)%��HQTXDQWR�QmR�UHDOL]DGD�DYDOLDomR�DWXDULDO
SRU�yUJmR�XQLGDGH�JHVWRUD�GR�5HJLPH�3UySULR�GH�6HUYLGRUHV�&LYLV�GD�8QLmR�
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&LWH�VH�

$SyV��YLVWD�j�DXWRUD�SDUD�UpSOLFD�

,QWLPHP�VH�

¬6HFUHWDULD�SDUD�SURYLGrQFLDV�QHFHVViULDV�H�XUJHQWHV�

%UDVtOLD�')�

�'DWDGR�H�DVVLQDGR�HOHWURQLFDPHQWH��FRQIRUPH�FHUWLILFDomR�GLJLWDO�DEDL[R�
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