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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00026/2017 - Técnico Administrativa 

  

PROCESSO N. : 14419/2017 

INTERESSADO : Município de Anápolis 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Roberto Naves e Siqueira – Prefeito 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

CONSULTA. APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICITS 
FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA DE 
PESSOAL. 
O Manual de Demonstrativos Fiscais e o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público definem que os aportes destinados a 
suprir o déficit do Plano Financeiro realizados pelos municípios 
que optaram pela segregação de massa são considerados aportes 
para cobertura de déficit financeiro e são concretizados como 
interferência financeira, não havendo execução orçamentária pela 
transferência de recursos do ente ao RPPS. 
Os benefícios previdenciários custeados com os recursos 
transferidos pelo ente, após o repasse ao RPPS, são classificados 
como despesas de pessoal. 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo n. 

14419/17, que tratam sobre consulta formulada pelo Sr. Roberto Naves e 

Siqueira, Prefeito do município de Anápolis, solicitando, em tese, 

posicionamento deste egrégio Tribunal de Contas acerca da natureza jurídica dos 

aportes financeiros realizados pelos municípios que optaram pela segregação de 

massa, realizados em favor do Regime Próprio de Previdência Social, para suprir 

o déficit do Plano Financeiro, bem como se tais aportes seriam considerado 

“despesa com pessoal” ou “outras despesas” para fins de contabilização e, ainda, 
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caso seja classificado como outras despesas, se é possível a retificação da 

contabilidade. 

Considerando a Proposta de Decisão n. 449/2017-GABVJ, 

proferida pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 

Responder os questionamentos do consulente, em tese, abaixo 

definidos: 

1. Qual a natureza jurídica dos aportes financeiros realizados pelos 

municípios que optaram pela segregação de massa, realizados em favor do 

Regime Próprio de Previdência Social, para suprir o déficit do Plano Financeiro? 

Tais aportes seriam considerados “despesa com pessoal” ou “outras despesas” 

para fins de contabilização? 

Nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 7º Edição 

e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª Edição, 

ambos editados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, os aportes 

destinados a suprir o déficit do Plano Financeiro, realizados pelos municípios que 

optaram pela segregação de massa, são considerados aportes para cobertura 

de déficit financeiro, concretizados como interferência financeira, sendo que, 

neste caso, não há execução orçamentária pela transferência de recursos do ente 

ao RPPS. Conforme os referidos manuais, os benefícios previdenciários 

custeados com os recursos transferidos pelo ente, após o repasse ao RPPS, são 

considerados despesas de pessoal e devem ser registrados orçamentariamente, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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conforme determina a IN 009/15 (Anexo VIII), deste Tribunal de Contas dos 

Municípios, por meio do código de natureza de despesa 3.1.90.01.02, sob a fonte 

de recurso ordinária (00).  

2. Caso os aportes financeiros realizados pelos municípios que 

optaram pela segregação de massa sejam classificados como “outras despesas”, 

é possível a retificação da contabilização? 

Diante da resposta apresentada à indagação anterior (número um), 

o questionamento desta questão (número dois) resta prejudicado, pois, como 

visto, para fins de contabilização e quanto ao grupo de natureza de despesa, tais 

dispêndios não são passíveis de registro em “outras despesas”. 

 Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 6 de Dezembro de 2017. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo 

Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, 

Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria 

Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião 

Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 449/2017 – GABVJ 

 

PROCESSO N. : 14419/2017 

INTERESSADO : Município de Anápolis 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Roberto Naves e Siqueira – Prefeito 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. 

Roberto Naves e Siqueira, Prefeito do município de Anápolis, solicitando 

posicionamento acerca das seguintes indagações: 

1. Qual a natureza jurídica dos aportes financeiros que o Município de 
Anápolis, por força da Lei Complementar n. 265 (doc. anexo), deve fazer 
em favor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis 
(ISSA), para suprir o déficit do Plano Financeiro daquele Instituto? Tal 
aporte seria considerado “despesa com pessoal” ou “outras despesas” 
para fins de contabilização? 
2. Caso o Eg. Tribunal entenda que os referidos aportes devem ser 
contabilizados como “outras despesas” (e não como despesa de pessoal), 
seria possível retificar a contabilidade (inclusive prestação de contas), 
especialmente quanto à natureza daquelas despesas, para que passe a 
constar como “outras despesas”? 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer técnico de fls. 11/14, no 

qual se concluiu que: 

(...) com base nos dados e fundamentos obtidos, esta Controladoria opina, 
salvo melhor juízo, pela possibilidade de retificação da contabilidade, 
passando a contabilizar os aportes financeiros ao RPPS como outras 
despesas, excluindo-a do rol de gasto com pessoal (...). 

3. Inicialmente, por meio do Despacho n. 831/2017 - GABVJ (fl. 76), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de que esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 

4. De conformidade com Despacho n. 195/2017 (fl. 77), a Divisão de 

Documentação e Biblioteca informou que não há manifestação desta Corte de 

Contas acerca da matéria questionada, motivo pelo qual a relatoria, mediante 

Despacho n. 842/2017 (fl. 77 - verso), remeteu os autos à Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão para análise técnica do feito, nos termos regimentalmente 

definidos. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Encaminhados os autos à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, 

esta exarou o Certificado n. 02672/2017 (fls. 96/101), mediante o qual manifestou-

se nos termos abaixo transcritos: 

(...) 

PRELIMINARMENTE 

Os requisitos de admissibilidade dos processos de consulta, no âmbito 
deste Tribunal, estão estabelecidos nos artigos 199 e 200 do RI/TCM (RA 
nº73/09), in verbis:  

Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria 
de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:  

I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente 
de Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; 

II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;  

III – Procurador-Geral de Justiça; Estado de Goiás   

IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Municipal;  

V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de 
nível hierárquico equivalente;  

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.  

§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos II, III e IV deverão demonstrar a pertinência temática 
da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que 
representam.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo 
e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 

Art. 200. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos 
requisitos do artigo 199, ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o 
processo ser arquivado após comunicação ao consulente. (Grifo nosso). 

De plano se observa que as indagações, ora formuladas pela autoridade 
municipal, versam sobre caso concreto e visam antecipação de juízo por parte 
desta Corte de Contas. Neste sentido, não atendem ao requisito estabelecido no 
art. 200 do RI/TCM, supracitado.  

Não obstante, considerando a competência deste Tribunal para o 
esclarecimento de dúvidas de caráter geral; considerando a relevância da matéria 
e o interesse público envolvido; considerando o fato de que a incerteza invocada 
pode incrementar o risco de contabilização equivocada e de prejuízo ao 
acompanhamento eficiente do controle externo; esta Unidade Técnica, sem 
prejuízo de entendimento diverso e sem usurpar as prerrogativas do art. 83, IX, do 
RI/TCM, nos estritos limites de sua atribuição, sugere a erradicação da parcela 
subjetiva do questionamento erigido, para que esta Corte possa responder, em 
tese, à seguinte indagação:   

1. Qual a natureza jurídica dos aportes financeiros realizados pelos 
municípios que optaram pela segregação de massa, realizados em favor do 
Regime Próprio de Previdência Social, para suprir o déficit do Plano 
Financeiro? Tal aporte seria considerado “despesa com pessoal” ou “outras 
despesas” para fins de contabilização? 

Ressalta-se que a resposta ao questionamento acima, no entendimento 
desta Unidade Técnica, sana as possíveis dúvidas do consulente, e dos demais 
jurisdicionados, em relação ao tema. 

Quanto aos demais requisitos, verifica-se que a consulta foi formulada pelo 
prefeito, atendendo ao art. 199, II, e que consta, às fls.11/14, parecer elaborado 
pelo órgão de assistência técnica do ente, em atenção ao §1º do artigo supra.    

MÉRITO 

Inicialmente, cumpre a esta SCMG observar que os aportes realizados pelo 
Ente ao Regime Próprio de Previdência Social do Município podem visar duas 
finalidades distintas: 

1º. Servem para atender a uma necessidade de cobertura de déficit 
atuarial; ou, simplesmente, 
2º. Destinam-se a suprir um déficit financeiro.  

A correta diferenciação entre estas duas situações é essencial para a 
compreensão da matéria.  

O aporte será considerado de natureza atuarial quando os cálculos de 
acompanhamento e reavaliação atuarial identificarem risco futuro de desequilíbrio 
do Regime de Previdência diante da insuficiência dos mecanismos atuais de 
sustentabilidade, implementando, mediante lei, reforço para restabelecer o 
balanceamento entre as receitas do RPPS e as obrigações projetadas, de modo a 
garantir, consequentemente, a estabilidade do sistema a longo prazo. A Portaria nº 

http://www.tcm.go.gov.br/
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746 - MPS1, de 27 de dezembro de 2011, estabelece condições para a 
implementação de tais aportes: 

Art. 1º O Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS instituído pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em conformidade com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 
1998, de que trata a Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 
2010 deverá atender às seguintes condições:  

I - se caracterize como despesa orçamentária com aportes destinados, 
exclusivamente, à cobertura do déficit atuarial do RPPS conforme plano de 
amortização estabelecido em lei específica do respectivo ente federativo; e  

II - sejam os recursos decorrentes do Aporte para Cobertura de Déficit 
Atuarial do RPPS utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários 
dos segurados vinculados ao Plano Previdenciário de que trata o art. 2º, 
inciso XX, da Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008.  

§ 1º Os Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS ficarão sob a 
responsabilidade da Unidade Gestora, devendo:  

I - ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a 
evidenciar a vinculação para qual foram instituídos; e  

II - permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas 
vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos.  

§ 2º Para fins desta Portaria não se caracterizam como Aporte os repasses 
feitos à Unidade Gestora em decorrência de alíquota de contribuição normal 
e suplementar. 

(Grifo nosso)  

Como visto, o aporte para cobrir o déficit atuarial se presta à equalização do 
sistema a longo prazo, segundo o plano de amortização, de responsabilidade do 
ente federativo, não se confundindo com a alíquota de contribuição suplementar. 

Para o registro contábil específico da despesa com aporte para cobertura do 
déficit atuarial, por meio da Portaria STN/SOF nº2/10, que alterou a Portaria 
STN/SOF nº163/11, foi criado o elemento de despesa 97, cuja descrição 

aponta: 

97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS  

Despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do 
déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, conforme 
plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente Federativo, 
exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.  

Trata-se, pois, de despesa intra-orçamentária, modalidade de aplicação 91 
e elemento de despesa 97, nos termos supra, para fins de registro do Poder 
Executivo, enquanto repassador, e cuja destinação atende à finalidade já 
explanada, sendo considerada, pelo Manual de Demonstrativos Fiscais – 

                                                           
1 PORTARIA Nº 746, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011. Ministério da Previdência Social – MPS. 
Dispõe sobre cobertura de déficit atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS por 
aporte. Disponível em http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/PORTARIA-
746.pdf, acesso em 03/10/2017.  

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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MDF/STN2 (7ª Edição - aplicável ao exercício de 2017), como receita vinculada ao 
RPPS, nos seguintes termos: 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Recursos 
vinculados ao RPPS são os provenientes da arrecadação de 
contribuições dos segurados, da compensação financeira de que trata 
o § 9o do art. 201 da Constituição e das demais receitas diretamente 
arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive, o produto 
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit 
financeiro. São também receitas vinculadas ao RPPS as contribuições 
patronais ao RPPS e as receitas provenientes do aporte para 
Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
conformidade com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
devidamente registradas na contabilidade no elemento de despesa 97 
– Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS, conforme 
definido na Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 19 de agosto de 2010. 
No entanto, deve-se observar as regras contidas na Portaria MPS 746 
de 27 de dezembro de 2011, que determina que os recursos 
provenientes desses aportes devem ser controlados separadamente 
dos demais recursos de forma a evidenciar a vinculação para a qual 
foram instituídos e devem permanecer devidamente aplicados em 
conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 5 (cinco) anos.  
(Grifo nosso) 

Porém, como já mencionado, há outra espécie de aporte que pode ser 
realizada pelos entes federativos, com destino ao seu respectivo Regime Próprio 
de Previdência Social: o aporte para cobrir déficit financeiro. Este, de modo 
diverso daquele de cunho atuarial, se dedica a acudir a insuficiência das receitas 
arrecadadas pelos institutos de previdência, em cada exercício, para o pagamento 
dos benefícios já concedidos. A Nota Técnica nº 
633/2011/CCONF/SUBSECVI/STN, inserta aos autos às fls. 78/79, aclara a 
situação, conforme abaixo transcrito: 

A avaliação financeira do RPPS leva em consideração as receitas e as 
despesas apuradas no exercício financeiro, podendo haver superávit ou 
déficit financeiro. Assim, nos casos em que o RPPS apresente déficit 
financeiro, ou seja, quando as receitas auferidas não são suficientes para o 
pagamento das despesas com inativos e pensionistas em cada exercício, o 
tesouro do ente deverá repassar o valor necessário para que o RPPS 
alcance o equilíbrio financeiro. Portanto, esse repasse deverá ser efetuado 
por interferência financeira, não acarretando o registro de receitas e 
despesa orçamentárias relativas aos repasses. 

                                                           
2  Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 7ª ed. – Brasília: Secretaria 
do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de 
Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016. Válido a partir do exercício financeiro de 2017 
(Portaria STN nº 403 de 28 de junho de 2016). Disponível em 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/361844/MDF+7%C2%AA%20edi%C3%A7%
C3%A3o.pdf/8f4aee1d-3858-40f1-9a67-fda4a06adcbb, acesso em 03/10/2017. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/361844/MDF+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf/8f4aee1d-3858-40f1-9a67-fda4a06adcbb


 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400026-17-resultado.docx 
6 

Assim, quando um município estabelece, mediante lei, a segregação de 
massa em seu regime previdenciário, o ente passa a contar com dois planos 
distintos a partir da data de corte: o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, 
cada qual com sua especificidade. Esta divisão implica também na separação da 
contabilização dos recursos inerentes a cada um destes planos, conforme bem 
explica a mesma nota técnica: 

Nas situações em que houve a segregação de massa do RPPS, a parte 
financeira, via de regra deficitária, necessita de aportes financeiros do 
tesouro do ente. Por outro lado, a parte previdenciária, no momento da 
segregação, tende a ser formada por servidores que ainda não estão 
usando os benefícios previdenciários, ou seja, não existe saídas de 
recursos, mas apenas receitas decorrentes das contribuições. Nesta 
situação, os recursos disponíveis na parte previdenciária não poderão ser 
utilizados para deduzir despesas com pessoal efetuadas pela parte 
financeira, deficitária, salientando que esta proibição consta, inclusive, da 
Portaria MPS nº403/2008, art. 21. 

Portanto, nesta esteira, os aportes financeiros realizados para suprir o 
déficit do Plano Financeiro, nos regimes previdenciários submetidos à 
segregação de massa de seus segurados, são despesas custeadas com recurso 
do próprio ente e não podem ser deduzidos para o cálculo da despesa de pessoal. 
A vedação é expressa, está presente no Manual de Demonstrativos Fiscais – 
MDF/STN - 7ª Edição, e reforça esse entendimento: 

Outra opção para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS é a 
segregação das massas de seus segurados, ou seja, a separação, a partir 
de uma data de corte, dos segurados vinculados ao RPPS em grupos 
distintos que integrarão o Plano Financeiro ou o Plano Previdenciário. 
Ressalta-se que a segregação das massas será considerada implementada 
a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado 
pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e 
obrigações correspondentes. O artigo 2º da Portaria MPS citada 
apresentada alguns conceitos, entre eles o de Plano Previdenciário e Plano 
Financeiro.  

Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de acumulação 
de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de 
benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente 
segundo os conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição 
Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, em conformidade com as 
regras dispostas na Portaria;  

 Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da 
massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos 
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem 
objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo 
ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro;  

Para os RPPS que ainda não tenham promovido o equilíbrio financeiro 
e atuarial e apresentem déficits financeiros em todos os exercícios, as 
despesas custeadas com os recursos repassados pelo tesouro do ente 
para fazer face ao déficit do exercício (déficit financeiro) ou 
repassados para constituição de reserva financeira não podem ser 
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deduzidas para o cálculo da despesa com pessoal líquida. Essas 
despesas constituem a parcela da despesa com inativos de 
responsabilidade do ente federado, e, portanto, devem fazer parte do 
cômputo da despesa total com pessoal. O mesmo acontece com o 
Plano Financeiro dos regimes que tenham optado pela segregação das 
massas. Nesse caso, as despesas custeadas com os recursos 
repassados pelo ente para a cobertura da insuficiência do Plano 
Financeiro não poderão ser deduzidas da despesa bruta com pessoal. 
Nas situações em que houve a segregação das massas do RPPS, a 
parte financeira, via de regra deficitária, necessita dos aportes 
financeiros do tesouro do ente, repassados por meio de interferência 
financeira ou por alguma forma de aporte. Ao optar pela segregação 
das massas, de acordo com as regras da previdência, não há de se 
falar em promover o equilíbrio atuarial do plano financeiro e, portanto, 
os recursos repassados para esse plano, independente da forma 
contábil utilizada, são considerados cobertura de déficit financeiro.  

(Grifo nosso) 

Quanto ao registro contábil destas despesas, por se tratarem de 
interferências financeiras, sua contabilização não será orçamentária no momento 
do repasse dos recursos do ente ao instituto de previdência. Neste sentido, o 
Manual de Contabilidade Pública3 (MCASP – 7ª Edição) estabelece o seguinte 
procedimento: 

4.3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

(...) 

4.3.5.3. Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro  

No caso do aporte para cobertura de déficit financeiro não há execução 
orçamentária pela transferência de recursos do ente ao RPPS. 

(Grifo nosso) 

Em razão disto, segundo o MCASP, os lançamentos patrimoniais e de 
controle seguirão a sistemática abaixo: 

Lançamentos: 

 

a. No Ente 

i. No reconhecimento da obrigação 

Transferência do Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro 

Natureza da informação: patrimonial 

                                                           
3 MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – MCASP – 7ª Edição. 
Aplicado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Válido a partir do exercício de 
2017. Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 
de dezembro de 2016. Disponível em 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A
7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d, acesso em 
03/10/2017.  
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D 3.5.1.3.2.xx.xx Transferências Concedidas para Aportes de Recursos 
para o RPPS – Intra OFSS 

C 2.1.1.2.2.xx.xx Benefícios Previdenciários a Pagar – Intra OFSS (F) 

ii. No repasse dos recursos 

Natureza da informação: patrimonial 

D 2.1.1.2.2.xx.xx Benefícios Previdenciários a Pagar – Intra OFSS (F) 

C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) 

Natureza da informação: controle 

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada 

 

b. No RPPS 

i. No reconhecimento do direito 

Recebimento do Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro 

Natureza da informação: patrimonial 

D 1.1.3.6.2.xx.xx Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra 
OFSS 

C 4.5.1.3.2.xx.xx Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para 
o RPPS – 

Intra OFSS 

ii. Arrecadação dos recursos 

Recebimento do Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro 

Natureza da informação: patrimonial 

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) 

C 1.1.3.6.2.xx.xx Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra 
OFSS 

Natureza da informação: controle 

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

Não obstante, no momento do pagamento dos benefícios aos segurados, o 
registro será orçamentário quando da inscrição pelo Instituto de Previdência, 
adotando-se o grupo de natureza de despesa com pessoal (1), ainda que o 
recurso para fazer frente a estes dispêndios seja proveniente dos repasses para 
cobrir o déficit do Plano Financeiro. É o que se apreende da orientação 
procedimental presente no MCASP: 

4.3.6. Pagamento de Benefícios Previdenciários  

O registro contábil do pagamento de benefícios previdenciários pelo RPPS 
aos segurados e seus dependentes deverá ser realizado conforme 
apresentado a seguir. 

Lançamentos: 
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a. No RPPS 

i. Reconhecimento inicial dos benefícios previdenciários 

Natureza da informação: patrimonial 

D 3.2.x.x.x.xx.xx Benefícios Previdenciários e Assistenciais 

C 2.1.1.x.x.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a 

Curto Prazo (P) 

ii. Empenho 

Natureza da informação: orçamentária 

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

Natureza da despesa: 3.1.90.xx (Grifo nosso) 

Natureza da informação: patrimonial 

D 2.1.1.x.x.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a 

Curto Prazo (P) 

C 2.1.1.x.x.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a 

Curto Prazo (F) 

Natureza da informação: orçamentária 

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 

Natureza da informação: controle 

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 

iii. Liquidação 

Natureza da informação: orçamentária 

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

Natureza da informação: controle 

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 

C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas 
Compensatórias 

iv. Pagamento 

Natureza da informação: patrimonial 

D 2.1.1.x.x.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a 

Curto Prazo (F) 

C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) 

Natureza da informação: orçamentária 
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D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago 

Natureza da informação: controle 

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas 
Compensatórias 

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada 

No âmbito deste Tribunal de Contas, as despesas empenhadas pelo RPPS 
devem ser registradas conforme codificação presente no Anexo VIII da IN009/15, 
até o nível de desdobramento do elemento de despesa, adotando-se, para o caso 
dos benefícios custeados por meio de aporte para cobrir o déficit financeiro, o 
código 3.1.90.01.02, cuja exposição específica designa a inscrição de benefícios 

pagos com recursos ordinários do tesouro, conforme transcrição: 

ELEMENTO DE DESPESA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos 
Militares  

01.01 Aposentadorias custeadas com recursos do RPPS  

01.02 Aposentadorias custeadas com recursos ordinários do Tesouro 

(Grifo nosso) 

Ademais, também quanto à codificação aplicada à fonte de recurso, deve 
haver separação entre os benefícios custeados com recursos próprios do RPPS 
(recursos vinculados) e aqueles patrocinados pelos recursos transferidos pelo ente 
ao RPPS (recursos não vinculados), conforme se apreende do Anexo IX da IN 
009/15: 

2 - ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS  

00 Recursos Ordinários (Grifo nosso) 

03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 
(patronal, servidores e compensação financeira) 

Desta maneira, o registro apartado da fonte de recurso, como meio de 
identificação do montante repassado pelo ente federado ao RPPS (com a 
utilização da codificação 00 - recursos ordinários), além de garantir 
transparência, visa atender às orientações presentes no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP):    

4.2.4. Segregação de Massas  

Segundo a legislação previdenciária, a segregação da massa de segurados 
consiste na separação dos segurados e beneficiários em dois grupos 
distintos, a partir da definição de uma metodologia de corte. O grupo de 
segurados e beneficiários integrantes do fundo constituído em regime de 
repartição simples compõe o Plano Financeiro e os integrantes do fundo 
com perspectiva de sustentabilidade ou de capitalização integram o Plano 
Previdenciário. A segregação da massa será considerada implementada a 
partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela 
separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações 
correspondentes a cada grupo. Esta separação poderá ser feita por meio 
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de, por exemplo: contas bancárias ou contábeis distintas, mecanismo 
de fonte/destinação de recursos, criação de fundos contábeis 
específicos, dentre outros. O passivo atuarial, obrigatoriamente, será 
contabilizado nas contas patrimoniais de forma segregada. (Grifo nosso) 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto,  

Esta Secretaria, considerando o princípio da economia e da celeridade 
processual; considerando a competência desta Corte para esclarecer dúvidas de 
caráter geral; considerando a relevância e o interesse público que recai sobre a 
matéria; considerando a necessidade de instrução dos autos; após sugerir a 
possibilidade de extirpar a fração subjetiva do questionamento originalmente 
formulado; nos limites de sua atribuição e sem usurpar o juízo definitivo sobre a 
admissibilidade da presente consulta, vez que esta prerrogativa deve atender ao 
disposto no art. 83, IX, do Regimento Interno desta Corte; manifesta seu 
entendimento do sentido de que seja: 

I. respondido ao consulente, “em tese”, que: 

1. Qual a natureza jurídica dos aportes financeiros realizados 
pelos municípios que optaram pela segregação de massa, realizados em 
favor do Regime Próprio de Previdência Social, para suprir o déficit do Plano 
Financeiro? Tal aporte seria considerado “despesa com pessoal” ou “outras 
despesas” para fins de contabilização? 

Nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 7º Edição e do 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª Edição, ambos 
editados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, os aportes destinados a 
suprir o déficit do Plano Financeiro, realizados pelos municípios que optaram pela 
segregação de massa, são considerados aportes para cobertura de déficit 
financeiro, concretizados como interferência financeira, sendo que, neste caso, 
não há execução orçamentária pela transferência de recursos do ente ao RPPS; 
ademais, de acordo com os mesmos manuais, os benefícios previdenciários 
custeados com os recursos transferidos pelo ente, após o repasse ao RPPS, são 
considerados despesas de pessoal, e devem ser registrados orçamentariamente, 
conforme determina a IN 009/15 (Anexo VIII), deste Tribunal de Contas dos 
Municípios, por meio do código de natureza de despesa 3.1.90.01.02, sob a fonte 
de recurso ordinária (00).  

Deste modo, com a resposta apresentada à indagação de número 1 (um), o 
questionamento de número 2 (dois) resta prejudicado, pois, como visto, para fins 
de contabilização e quanto ao grupo de natureza de despesa, tais dispêndios não 
são passíveis de registro em “outras despesas”. 

Por medida de prudência, em razão das implicações do posicionamento ora 
exposto, sugere-se o encaminhamento do feito à Secretaria de Atos de Pessoal, 
em função de suas atribuições regimentais, estabelecidas pelo art. 108, IX, 
RI/TCM.  

Assim, encaminhe-se este processo ao Ministério Público de Contas, em 
atenção ao rito do art. 146 do Regimento Interno (RA nº73/09). 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
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7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 6175/2017 

(fls. 102/105), manifestou-se em concordância com a Unidade Técnica, com as 

observações que seguem: 

(...) 

O Ministério Público de Contas manifesta-se em consonância com o 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão. Como reforço às argumentações 
apresentadas pela Unidade Técnica Especializada, seguem as considerações 
abaixo. 

Preliminarmente, contata-se que a autoridade consulente possui 
competência para a formulação da consulta, conforme disposto no art. 199, I, do 
Regimento Interno desta Corte.  

De outro lado, quando analisadas sob o prisma do art. 200 do RITCMGO, 
às questões apresentadas se revelam predominantemente concretas. É 
pertinente, entretanto, a reformulação da primeira questão, conforme o sugerido 
pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão, que propõe a erradicação da 
parcela subjetiva do questionamento apresentado, colocando-se como objeto da 
consulta a seguinte indagação: 

Qual a natureza jurídica dos aportes financeiros realizados pelos municípios 
que optaram pela segregação de massa, realizados em favor do Regime 
Próprio de Previdência Social, para suprir o déficit do Plano Financeiro? Tal 
aporte seria considerado “despesa com pessoal” ou “outras despesas” para 
fins de contabilização? 

Entende o Ministério Público que a providência atende ao princípio da 
primazia do mérito e favorece o exercício da competência institucional desta Corte 
fixada no art. 1º, XXV, da LOTCMGO. 

Superadas as questões preliminares, avança-se ao mérito.   

A consulta em análise envolve o expediente da segregação de massas, 
operação complexa e excepcional de equacionamento do déficit atuarial e 
financeiro de Regimes Próprios de Previdência Social inseridos em situação 
crítica. Trata-se, como sabido, da separação, a partir de uma data de corte, dos 
segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano 
Financeiro ou o Plano Previdenciário. 

É panorama comum, entre os sistemas de previdência pública que adotam 
a segregação de massas, a verificação de situação deficitária do Plano Financeiro, 
o que exige do ente a realização de aportes constantes para a cobertura do déficit, 
visto que a responsabilidade pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras 
dos regimes próprios de previdência pública, por força do art. 2º, § 1º, da Lei nº 
9.717/984, recai sobre os respectivos entes políticos. 

                                                           
4 Art. 2o A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus 
servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao 
dobro desta contribuição. 
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Ao avançar sobre a questão da cobertura de insuficiência pelo ente, a 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão, já no início de sua exposição, 
oportunamente esclareceu distinção fundamental para a superação das dúvidas 
suscitadas na presente consulta. In litteris: 

Inicialmente, cumpre a esta SCMG observar que os aportes realizados pelo 

Ente ao Regime Próprio de Previdência Social do Município podem visar duas 

finalidades distintas: 

1º Servem para atender a uma necessidade de cobertura de déficit 
atuarial; ou, simplesmente, 

2º Destinam-se a suprir um déficit financeiro. 

No ponto, convém consignar, em breve resumo, compreensões formuladas 
a partir do que dispõe o Manual de Demonstrativos Fiscais – Relatório de Gestão 
Fiscal, da Secretaria do Tesouro Nacional (7ª Edição, aplicável ao exercício de 
2017). 

Conforme estabelece a Lei nº 9.717/98, a verificação do equilíbrio atuarial 
do RPPS depende de avaliação própria, que determinará caminhos para a 
organização e revisão do plano de custeio e das obrigações com os benefícios 
previdenciários, caso necessário.  

Dentre as formas possíveis para a superação do déficit atuarial constante 
da Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008, tem-se o plano de 
amortização, cujo prazo máximo será de 35 (trinta e cinco) anos para a cobertura 
do déficit. O plano em questão compreenderá o estabelecimento de alíquota de 
contribuição patronal suplementar ou aportes periódicos para o enfrentamento do 
desequilíbrio. Em ambas as hipóteses, estar-se-á diante de despesas realizadas 
para a cobertura de déficit atuarial, que, por suas características, não estarão 

incluídas nos gastos com pessoal do ente.  

Caso seja inviável a implementação de plano de amortização, o art. 20 da 
Portaria MPS nº 403, de 11 de dezembro de 20085, prevê outra opção para a 
superação do déficit atuarial, nomeada segregação de massas. O modelo consiste 
na divisão dos segurados em dois planos distintos (Plano Previdenciário e Plano 
Financeiro), nos seguintes moldes: 

Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de acumulação 
de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de 
benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente 
segundo os conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição 
de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, em conformidade com as 
regras dispostas na Portaria;  

Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da 

                                                                                                                                                                                
§1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de 
eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de 
benefícios previdenciários 
5 Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 18 e 19 para o 
equacionamento do déficit atuarial do RPPS, será admitida a segregação da massa de seus 
segurados, observados os princípios da eficiência e economicidade na realocação dos recursos 
financeiros do RPPS e na composição das submassas, e os demais parâmetros estabelecidos 
nesta Portaria. 
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massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos 
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem 
objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo 
ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro. 

Diante da necessidade de equilibrar seu RPPS, o Município de Anápolis 
optou por esta fórmula e implementou a segregação de massas por meio da Lei 
Complementar nº 265/11. Consequentemente, coube ao ente, por expressa 
disposição da lei complementar aludida, a responsabilidade pelo déficit do Plano 
Financeiro criado no âmbito do RPPS.  

Exatamente neste ponto reside o cerne da questão ora proposta ao 
TCMGO. Indaga-se se os repasses realizadas pelo ente para a cobertura do 
déficit do Plano Financeiro ostentariam natureza jurídica de despesa com pessoal. 

Sobre a matéria, pelas razões que abaixo se apresenta, o Ministério Público 
de Contas acompanha o posicionamento expresso no já mencionado Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria de Tesouro Nacional, peremptório ao afirmar 
que os recursos repassados pelo ente para a cobertura de insuficiência do 
Plano Financeiro compõem o montante de gastos com pessoal. In verbis: 

Para os RPPS que ainda não tenham promovido o equilíbrio financeiro e 
atuarial e apresentem déficits financeiros em todos os exercícios, as 
despesas custeadas com os recursos repassados pelo tesouro do ente para 
fazer face ao déficit do exercício (déficit financeiro) ou repassados para 
constituição de reserva financeira não podem ser deduzidas para o cálculo 
da despesa com pessoal líquida. Essas despesas constituem a parcela da 
despesa com inativos de responsabilidade do ente federado, e, portanto, 
devem fazer parte do cômputo da despesa total com pessoal. O mesmo 
acontece com o Plano Financeiro dos regimes que tenham optado pela 
segregação das massas. Nesse caso, as despesas custeadas com os 
recursos repassados pelo ente para a cobertura da insuficiência do 
Plano Financeiro não poderão ser deduzidas da despesa bruta com 
pessoal. Nas situações em que houve a segregação das massas do RPPS, 
a parte financeira, via de regra deficitária, necessita dos aportes financeiros 
do tesouro do ente, repassados por meio de interferência financeira ou por 
alguma forma de aporte. Ao optar pela segregação das massas, de acordo 
com as regras da previdência, não há de se falar em promover o equilíbrio 
atuarial do plano financeiro e, portanto, os recursos repassados para esse 
plano, independente da forma contábil utilizada, são considerados cobertura 
de déficit financeiro. (grifo nosso) 

Nesse caminho de ideias, uma vez que não há falar em aporte para 
promoção de equilíbrio atuarial no Plano Financeiro, é imperioso reconhecer que 
os repasses destinados pelo município ao referido plano se destinarão à cobertura 
de déficit financeiro e devem compor a despesa total com pessoal, uma vez que 
representam despesa do ente com inativos não enquadrada nas exceções 
previstas no art. 19, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal6. 

                                                           
6  Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I – (...); 
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Em reforço à posição adotada, reproduz-se abaixo trecho do voto proferido 
pelo Conselheiro Wanderley Ávila, do TCEMG, no contexto da Consulta nº 
862594, documento este já juntado aos autos pelo próprio consulente às fls. 
17/22. In verbis: 

Nos casos em que o RPPS apresente déficit financeiro – quando as receitas 
auferidas não são suficientes para o pagamento das despesas com inativos 
e pensionistas em cada exercício –, cabe ao tesouro do ente repassar a ele 
o valor necessário para que atinja o equilíbrio financeiro. Portanto, tal 
repasse deverá ser efetuado por interferência financeira, o que não acarreta 
o registro de receitas e despesas orçamentárias relativas aos repasses.  

Em outras palavras, os recursos repassados pelo ente para a 
cobertura da insuficiência do Plano Financeiro, não poderão ser 
deduzidos da despesa bruta com pessoal. Tais repasses deverão ser 
sim, contabilizados como interferências financeiras nos planos financeiros, 
nos casos de segregação de massas e quando o RPPS apresentar déficit 
financeiro em cada exercício e o ente ainda não tiver adotado as medidas 
previstas para o equilíbrio financeiro e atuarial. (grifo nosso) 

Adiante, do mesmo voto, consta: 

Quanto à segunda indagação do consulente, acerca de os aportes 
financeiros enviados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para 
cobertura do déficit do Grupo Financeiro comporem, ou não, o índice de 
pessoal do Município e, se os mesmos devem, ou não, ser informados no 
Relatório de Gestão Fiscal, Anexo I, Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal, cumpre esclarecer que, de acordo com o § 1º do art. 19 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), para se calcular a despesa líquida com 
pessoal, deverão ser deduzidas as despesas com inativos custeadas por 
recursos vinculados ao RPPS, ou seja, as contribuições dos segurados, a 
compensação entre regimes e as receitas arrecadadas diretamente pelo 
RPPS e seu superávit. Dessa forma, para os entes que optaram pela 
segregação de massa do RPPS, os recursos repassados pelo ente 
para cobertura da insuficiência do Plano Financeiro, não poderão ser 

                                                                                                                                                                                
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição; 
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18; 
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da 
Emenda Constitucional no 19; 
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 
a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o 
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 
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deduzidos da despesa bruta com pessoal. (grifo nosso) 

Para que fique extreme de dúvidas, importante ressaltar que quando se 
afirma que os recursos repassados pelo ente para a cobertura da insuficiência do 
Plano Financeiro não poderão ser deduzidos da despesa bruta com pessoal, se 
está a dizer que o repasse não pode ser retirado, subtraído, da despesa bruta com 
pessoal. Dito de outra forma, os referidos repasses necessariamente compõem o 
montante da despesa com pessoal. 

Quanto ao registro contábil da despesa em questão, acompanha o 
Ministério Público de Contas o disposto no Certificado nº 02672/2017-SCMG/TCM, 
não havendo o que se acrescentar acerca da manifestação da Unidade Técnica 
Especializada. 

Ante o exposto, em concordância com as compreensões da Secretaria de 
Contas Mensais de Gestão, que amparou sua manifestação nos posicionamentos 
adotados pela Secretaria do Tesouro Nacional, opina este Ministério Público de 
Contas que a resposta à consulta em apreciação deve ser fixada nos termos 
expressos na Conclusão do Certificado nº 02672/2017-SCMG/TCM (fls. 96/101). 

 

8. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

9. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende alguns dos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, 

vez que: a) o consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa 

do seu objeto; c) foi instruída com o parecer técnico contábil do órgão de 

assessoria técnica da autoridade consulente; e d) está compreendida no rol de 

competência deste Tribunal. 

10. Verificou-se, porém, que as dúvidas suscitadas pelo consulente 

abordam caso concreto e, assim, visam antecipação de juízo desta Corte de 

Contas incidindo na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

11. Entretanto, em concordância com a Secretaria Especializada, bem 

como com o Ministério Público de Contas, a relatoria entende que tendo em vista 
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a competência deste Tribunal para o esclarecimento de dúvidas de caráter geral, 

a relevância da matéria e o interesse público envolvido, bem como o fato de que a 

incerteza invocada pode reforçar o risco de contabilização equivocada e de 

prejuízo ao acompanhamento eficiente do controle externo, a parcela subjetiva do 

questionamento apresentado pode ser desconsiderada, para que esta Corte 

possa responder, em tese, às seguintes indagações: 

1. Qual a natureza jurídica dos aportes financeiros realizados pelos 

municípios que optaram pela segregação de massa, realizados em favor 

do Regime Próprio de Previdência Social, para suprir o déficit do Plano 

Financeiro? Tal aporte seria considerado “despesa com pessoal” ou 

“outras despesas” para fins de contabilização? 

2. Caso os aportes financeiros realizados pelos municípios que 

optaram pela segregação de massa sejam classificados como “outras 

despesas”, é possível a retificação da contabilização? 

12. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

13. A presente consulta versa sobre a natureza jurídica dos aportes 

financeiros realizados pelo Ente municipal para suprir os déficits do Plano 

Financeiro no regime previdenciário que optou pela segregação de massa de 

seus segurados. 

14. Em manifestação técnica, convergentes são os entendimentos da 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão, emitida no Certificado n. 02672/2017, e 

da Procuradoria de Contas, constante do Parecer n. 6175/2017. 

15. As análises se baseiam nos mesmos fundamentos legais, quais 

sejam o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, a 

Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional n. 02, de 19 de agosto de 

2010, a Nota Técnica n. 633/2011/CCONF/SUBSECVI/STN, bem como o Manual 
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de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que rege a Contabilidade 

Pública. 

16. Tais normativos, de forma clara, definem que os aportes financeiros 

em comento possuem natureza jurídica de Despesa de Pessoal, vez que 

impossível sua dedução da Despesa Bruta com Pessoal. 

17. Desta feita, a relatoria adota as razões de decidir constantes no 

Certificado n. 02672/2017 e no Parecer n. 6175/2017, que analisaram, em sua 

completude, o instituto da Segregação de Massas, Plano Financeiro e aportes 

realizados pelo ente para cobrir seus déficits previdenciários, concluindo, de 

forma acertada acerca da classificação de tais aportes como despesa de pessoal, 

se tornando desnecessário apresentar novos argumentos. 

18. Destaque-se que, diante da constatação de que a natureza jurídica 

dos aportes financeiros em debate é de despesa de pessoal, o questionamento 

trazido pelo consulente no item 2 restou prejudicado, já que não há que se falar 

em contabilização como “outras despesas”. 

19. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, nos 

termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

20. É a Proposta de Decisão.  

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 29 de novembro de 

2017.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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