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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00015/2019 

Técnico Administrativa 

  

 

PROCESSO N. : 17680/18 

MUNICÍPIO : PIRACANJUBA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA – Prefeito 

CPF : 135.240.111-87 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. RPPS. PLANO DE AMORTIZAÇÃO. APORTE 
PERÍODO DE RECURSOS. CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. 
REPERCUSSÃO NAS DESPESAS COM PESSOAL. 

Os portes periódicos realizados pelo município, para equacionar o 
déficit atuarial do RPPS, devem ser aplicados por pelo menos cinco 
anos e tem natureza de “outras despesas correntes”, não sendo 
incluídos nas despesas com pessoal e nem repercutindo no limite 
fiscal estabelecido no art. 19 da LC 101/2000. 

Os recursos dos aportes periódicos, quando utilizados antes de 
completados cinco anos de sua realização, passam a integrar o total 
das despesas com pessoal e repercutem no limite fiscal. 

A contribuição previdenciária suplementar realizada pelo município, 
para equacionar o déficit atuarial do RPPS, tem natureza idêntica à 
da contribuição patronal principal, compondo o total das despesas 
com pessoal, estabelecida no art. 18 da LC 101/2000. 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

17680/18, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. João Barbosa de 

Oliveira, Prefeito do Município de Piracanjuba, solicitando posicionamento desta 

Corte de Contas sobre o cômputo dos valores correspondentes aos aportes 

periódicos de recursos ou aos repasses provenientes de contribuição suplementar, 

realizados para o Regime Próprio de Previdência para cobertura de déficit atuarial, 

nas Despesas com Pessoal, para fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 85/2019 – 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: 

 

1. Conhecer da consulta, em razão da presença dos pressupostos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

 

2.  Responder os questionamentos do consulente, abaixo transcritos, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1 a 2.3: 

 

Considerando-se a busca do equilíbrio atuarial por meio de plano de 

amortização, questiona-se: 
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a) os aportes periódicos para cobertura de déficit atuarial do Regime Próprio 

de Previdência, previstos na avaliação atuarial, representam ou não despesas 

com pessoal para fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal? 

2.1 Os valores correspondentes aos Aportes Periódicos realizados pelo 

município para equacionar o déficit atuarial do RPPS, instituído conforme as 

exigências estabelecidas nas Portarias 464/2018 MF e 746/2011 MPS, devem ser 

aplicados por pelo menos cinco anos, tem natureza de “outras despesas correntes” 

(código 3.3.91.97), conforme MCASP, portanto, não serão incluídos nas Despesas 

com Pessoal e, por conseguinte, não repercutem no limite fiscal estabelecido no art. 

19 da LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

2.2 Os recursos dos aportes periódicos, quando utilizados antes de 

completados cinco anos de sua realização, perdem a sua natureza original e passam 

a integrar o total das despesas com pessoal, repercutindo no limite fiscal da LRF. 

 

b) o repasse de recursos para o Regime Próprio de Previdência, proveniente 

de alíquota de contribuição suplementar, para cobertura de déficit atuarial, 

previsto na avaliação atuarial, representa ou não despesas com pessoal para 

fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal? 

 

2.3  A contribuição previdenciária suplementar realizada pelo ente 

federativo com o escopo de equacionar o déficit atuarial, por ter natureza idêntica à 

da contribuição patronal principal, classificada no código 3.1.91.13, irá compor a 
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despesa total com pessoal, estabelecida no art. 18 da LC 101/2000, repercutindo no 

limite fiscal estabelecido nesta lei.  

 

3. 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, 

10 de Julho de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

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

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Fabricio 

Macedo Motta, Henrique Pandim Barbosa Machado. 

Votação: 

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 85/2019 – GABVJ 

PROCESSO N. : 17680/18 

MUNICÍPIO : PIRACANJUBA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA – Prefeito 

CPF : 135.240.111-87 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

João Barbosa de Oliveira, Prefeito do Município de Piracanjuba, solicitando 

posicionamento desta Corte de Contas sobre o cômputo dos valores 

correspondentes aos aportes periódicos de recursos ou aos repasses provenientes 

de contribuição suplementar, realizados para o Regime Próprio de Previdência para 

cobertura de déficit atuarial, na Despesa de Pessoal para fins de apuração dos 

limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1-18, 

contendo o Ofício encaminhado pelo Prefeito Municipal com o questionamento 

formulado e o Parecer Jurídico do órgão de assessoria técnica do Município (f. 04-

08). 

3. Preliminarmente a relatoria, por meio do Despacho nº 715/2018 – 

GABVJ (f 19) encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca para 

pesquisa acerca da existência de resolução/acórdão consulta respondendo matéria 
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semelhante ao questionamento formulado pelo consulente, conforme previsto no art. 

134, XV do Regimento Interno. 

4. Nos termos do Despacho nº 263/2018 (fl. 22), a supracitada divisão 

encaminhou cópia do Acórdão Consulta AC-COM n.º 026/17 relacionadas ao 

questionamento formulado. 

5. Por meio do Despacho nº 784/2018 (fls. 23-27) a relatoria manifestou-

se no sentido de que a decisão apresentada pela Divisão de Documentação e 

Biblioteca não aborda o questionamento formulado por tratar de meio de 

amortização de déficit atuarial diversa daquelas mencionadas pelo consulente. 

Enquanto o Acórdão Consulta n.º 026/17 trata da Segregação de Massas, o 

questionamento, objeto do presente feito, indaga sobre os Aportes Periódicos e 

Contribuição Suplementar ao RPPS. Neste mesmo expediente, pronunciou-se, ainda 

pela remessa dos autos para Secretaria Especializada vez que se encontravam 

presentes os demais requisitos de admissibilidade para consulta.  

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 4/8, o órgão de assistência jurídica 

do município concluiu-se que: 

                                                           
1 § 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. 
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“Ante o exposto, nos termos da Notas Técnica n.º 633, de 2011, e do Manual 
de Demonstrativos Fiscais – MDF, 7ª edição, editado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria n.º 403, de 28 de junho de 2016, 
aplicado para o exercício de 2017, os valores das contribuições relativas ao 
plano de amortização, previstas em Lei, vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social poderão ser deduzidos para fins de apuração da despesa 
com pessoal líquida no limite do montante das despesas com inativos e 
pensionistas custeadas com recursos vinculados.” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Após analisados os termos da consulta a Unidade Técnica competente 

exarou o Certificado n.º 4.997/2018 (f. 28-35) nos termos abaixo transcritos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Da admissibilidade  
São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 
Regimento Interno:  
a)  legitimidade ativa;  
b) a indicação precisa do seu objeto;  
c) estar redigida de forma articulada;  
d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou 
jurídica da autoridade consulente;   
e)  versar sobre tese jurídica abstrata; 
 f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
 
A consulta contém a indicação de seu objeto, está redigida de forma 
articulada, foi devidamente instruída com o parecer jurídico e não existe 
manifestação prévia do TCMGO sobre o tema. 
Ainda, conforme previsto no art. 31, I, da LOTCM, o Prefeito é parte legítima 
para efetuar consultas nesta Corte de Contas. 
Diante disso, a SAP manifesta-se pelo conhecimento da consulta. 
Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 
2.2. Do mérito 
O consulente pleiteia que esta Corte manifeste sobre os seguintes 
questionamentos:  
I. os aportes periódicos para cobertura de déficit atuarial do Regime Próprio 
de Previdência, previstos na avaliação atuarial, representam ou não despesas 
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com pessoal para fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal? 
 
II. o repasse de recursos para o Regime Próprio de Previdência, proveniente 
de alíquota de contribuição suplementar, para cobertura de déficit atuarial, 
previsto na avaliação atuarial, representa ou não despesas com pessoal para 
fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal? 
Para melhor compreensão do tema em questão é importante que sejam 
apresentados alguns conceitos que serão basilares quando da resposta aos 
questionamentos. Ei-los: 
Classificação da Despesa Orçamentária quanto à Natureza 
Quanto à natureza, a despesa pode ser classificada em: 
a) Categoria Econômica;  
b) Grupo de Natureza de Despesa; 
c) Modalidade de Aplicação; 
d) Elemento de Despesa. 
Desses itens a definição necessária para compreensão do tema ora analisado 
é a de Grupo de Natureza de Despesa. 
Esse classificador agrega elementos de despesa com as mesmas 
características quanto ao objeto do gasto. É composto por 6 (seis) grupos:  
1 – Pessoal e Encargos Pessoais; 
2 – Juros e Encargos da Dívida; 
3 – Outras Despesas Correntes; 
4 – Investimentos; 
5 – Inversões Financeiras; 
6 – Amortização da Dívida. 
Segundo ao Manual de Demonstrativos Fiscais: 
As informações de pessoal deverão ser consideradas pelo valor total do 
grupo de natureza de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, abrangendo 
as despesas com Ativos, Inativos, Pensionistas e pelo valor de alguns 
elementos do grupo de natureza da despesa 3 – Outras Despesas Correntes, 
que se enquadram no conceito do artigo 18 da LRF. (MDF, 2018, p.493) 
Ainda segundo o referido manual o grupo Pessoal e Encargos Pessoais (1) 
registra as despesas de natureza remuneratória decorrentes de: 
a) Efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor 
público; 
b) Pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões; 
c) Obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes 
sobre a folha de salários; 
d) Contribuição a entidades fechadas de previdência; 
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e) Soldo, gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios, 
pertinentes a este grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória 
dos militares; 
f) Despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado; 
g) Despesas com a contratação temporária para atender a necessidade de 
excepcional interesse público; 
h) Despesas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à 
substituição de servidores e empregados públicos, em atendimento à LRF; e 
i) Benefícios classificáveis neste grupo de despesa que não foram descritos 
nos itens anteriores. (MDF, 2018, p. 154) 
E o grupo Outras Despesas Correntes (3): 
Registra as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de 
diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, 
além de outras despesas da categoria econômica Despesas Correntes, não 
classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. (MDF, 2018, p. 
155) 
Para concluir este tópico é importante ressaltar o disposto no Item 1.4 – 
Apuração da Despesa Total com Pessoal, conforme definido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF tratado na Reunião Conjunta GTREL e 
GTCON – Maio/2017, página 23. Nesse item consta que os Aportes 
Periódicos para Cobertura do Déficit Atuarial não serão computados no 
cálculo da despesa com pessoal, por não se enquadrar como contribuição 
patronal nos termos do art. 18 da LRF. 
 
Despesas com Pessoal 
O Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de 
Gestão Fiscal e visa a assegurar a transparência das despesas com pessoal 
de cada um dos Poderes e órgãos e verificar os limites de que trata a LRF.  
Nesse demonstrativo são evidenciadas as despesas com Pessoal Ativo, 
Inativo e Pensionistas, as Outras Despesas de Pessoal decorrentes de 
Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra e, também, as Despesas não 
Computadas estabelecidas no § 1º do art. 19 da LRF. 
Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o grupo de natureza de 
despesa denominado Pessoal e Encargos Sociais registra: 
 
as despesas de natureza remuneratória decorrentes do efetivo exercício de 
cargo, emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento dos 
proventos de aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações 
trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de 
salários, contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios 
assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, bem como soldo, 
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gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios, pertinentes a este 
grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória dos militares e, ainda, 
despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a 
contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse 
público e despesas com contratos de terceirização de mão de obra que se 
refiram à substituição de servidores e empregados públicos, em atendimento 
à LRF. (MDF, 2018, p. 230) 
 
Despesa Bruta Com Pessoal 
Ainda de acordo com o MDF, esse grupo registra os valores acumulados da 
despesa bruta com pessoal dos últimos doze meses, incluído o mês de 
referência, relativos ao somatório de Pessoal Ativo, Pessoal Inativo e 
Pensionistas e Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização. 
O conceito de despesa bruta com pessoal inclui também despesas de 
natureza previdenciária, tais como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência. As despesas com a 
contribuição patronal ao RPPS, inclusive a contribuição suplementar, deverão 
ser segregadas, por Poder ou órgão, em pessoal ativo, inativo e pensionistas. 
 
Despesas com Pessoal Ativo 
Nesse grupo são registrados os valores das despesas com pessoal ativo, dos 
últimos doze meses, incluído o mês de referência. Nessa linha, considerar os 
valores totais das despesas de natureza salarial decorrentes de: 

e) despesas com a contribuição patronal ao RPPS, inclusive a 
contribuição suplementar, do pessoal ativo, segregadas, por Poder ou órgão, 
na contabilidade. 
 
Obrigações Patronais 
Englobam os registos de valores relativos às contribuições recolhidas pelo 
ente às entidades de previdência.  
Salienta-se que, com a finalidade de se promover o equilíbrio atuarial dos 
RPPS, poderá ser instituído plano de amortização com o estabelecimento 
de alíquota de contribuição patronal suplementar ou de aportes 
periódicos para cobertura do déficit atuarial, cujos valores devem ser 
preestabelecidos.  
As alíquotas de contribuição patronal suplementar são classificadas no 
elemento de despesa 13 – Contribuições Patronais, vinculados ao grupo de 
natureza da despesa 1- Pessoal e Encargos Sociais, sendo, portanto, 
incluídos nessa linha e os aportes periódicos para cobertura de déficit 
atuarial no elemento 97 – Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do 
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RPPS, vinculados ao grupo de natureza da despesa 3 – Outras Despesas 
Correntes, que não serão incluídos nessa linha. 
A Nota Técnica 633/2011/CCONF/SUBSECVI/STN corrobora o exposto no 
parágrafo acima quando dispõe que o elemento de despesa 97 foi criado para 
registrar os aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial do RPPS. 
 
Cobertura de Déficits Previdenciários 
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) dispõe que 
os déficits previdenciários correspondem a insuficiências projetadas ou 
imediatas para o pagamento de benefícios previdenciários. Os déficits podem 
ser financeiros, quando correspondem a insuficiências financeiras 
PRESENTES para o pagamento dos benefícios previdenciários de cada mês 
ou atuariais, quando representam valores necessários ao equilíbrio 
financeiro FUTURO do regime. 
 
Déficit Financeiro 
O déficit financeiro ocorre quando as receitas auferidas pelo RPPS são 
insuficientes para cobrir as despesas com inativos e pensionistas em cada 
exercício financeiro, ou seja, as despesas (obrigações) são maiores que as 
receitas. 
Quando essa situação ocorre o ente federativo torna-se responsável pela 
cobertura das insuficiências financeiras e deverá arcar com o valor necessário 
para que o RPPS alcance o equilíbrio financeiro. 
Cumpre frisar que as despesas custeadas com os recursos repassados pelo 
tesouro municipal para fazer face a esse tipo de déficit NÃO podem ser 
deduzidas para o cálculo da despesa com pessoal, pois constituem 
parcela da despesa com inativos de responsabilidade do ente federado. 
 
Déficit Atuarial 
O déficit atuarial ocorre quando o valor presente (VP), entre a totalidade dos 
ativos, avaliados a valor de mercado, vinculados ao RPPS, acrescidos do 
fluxo das receitas estimadas é menor que o montante das obrigações 
projetadas, apuradas atuarialmente. 
De acordo com os artigos 18 a 20 da Portaria MPS nº 403/2008, caso o ente 
possua déficit atuarial deverá apresentar plano de amortização que poderá 
consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar, ou 
em aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial. Na hipótese de 
inviabilidade do plano de amortização por esses dois métodos, a segregação 
da massa de segurados e beneficiários poderá ser adotada como medida 
extrema de busca do equacionamento do déficit atuarial. 
O MCASP dispõe que caso seja estabelecida uma alíquota de contribuição 
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suplementar, o ente deverá registrar uma despesa intraorçamentária 
(natureza de despesa: 3.1.91.13) e o RPPS uma receita intraorçamentária 
(natureza de receita: 7210.29.13 ou 7210.04.7.1). 
Os valores resultantes da aplicação dessa alíquota entram no cálculo da 
despesa com pessoal, por serem uma contribuição recolhida pelo ente à 
entidade previdenciária e serão deduzidos dessa despesa quando forem 
utilizados para pagar os benefícios previdenciários. 
Quando o método escolhido for o dos aportes periódicos para cobertura do 
déficit atuarial, o ente deverá registrar uma despesa intraorçamentária 
(natureza de despesa: 3.3.91.97) e o RPPS uma receita intraorçamentária 
(natureza de receita: 7940.00.00 ou 7990.01.1.1). 
Destaca-se que, em consonância com o referido manual, que o grupo da 
despesa com aportes periódicos é Outras Despesas Correntes – grupo 3. 
Isso pode gerar um incentivo para que os entes realizem os aportes, pois os 
recursos impactarão as despesas de pessoal (grupo 1), segundo os critérios 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente quando os benefícios 
previdenciários forem pagos, por serem pagamento de inativos com 
recursos vinculados. 
Outro ponto que deve ser salientado é que de acordo com o artigo 1º da 
Portaria MPS nº 746/2011, “os Aportes para Cobertura do 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 a qual foram instituídos; e 
II. Permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas 
vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos. (Grifo nosso) 
O disposto nessa portaria pode ser corroborado pelo item 2 (dois) da Nota 
Técnica nº 633/2011/CCONF/SUBSERCVI/STN cujo trecho é transcrito a 
seguir: 
2. … . Esse instrumento normativo criou, dentre outros, o elemento de 
despesa 97 destinado a registrar o aporte para cobertura do déficit atuarial do 
RPPS, cuja finalidade é classificar as 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 da Federação, exceto as decorrentes de alíquota de 
contribuição suplementar. 
 
O item 10 (dez) da referida Nota Técnica – primeiro item da conclusão – 
assevera que a criação do elemento de despesa 97 representa a necessidade 
de permitir o correto registro orçamentário dos repasses para cobertura do 
déficit atuarial e que a finalidade desse elemento é diferenciar a utilização dos 
aportes para permitir a correta execução da despesa, pelo ente, e o 
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acompanhamento pelos órgãos de controle. Esse item reafirma o disposto no 
inciso I do artigo 1º da Portaria MPS nº 746/2011. 
Continuando a análise desse item, segue abaixo a reprodução de um excerto 
que é essencial para compreensão do tema em consulta. 
 
A simples criação do elemento de despesa em destaque não permite a 
redução da despesa com pessoal dos valores nele registrados. (Grifo 
nosso) 
 
Por fim, é interessante que se saiba quais são os gastos, segundo o Manual 
Técnico de Orçamento (MTO), que podem ser empenhados em cada um dos 
elementos de despesa acima citados:  

a) obrigações patronais (13) são despesas orçamentárias com 
encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e 
resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de 
Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para 
cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do 
pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de 
despesa.  

b) aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS (97) referem-se 
às 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. 
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF)  
O MDF dispõe que nesse grupo é registrado o total das despesas de pessoal, 
dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, que não serão 
computadas no cálculo do limite. Inclui as despesas: 
a) com Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à 
Demissão Voluntária, no elemento de despesa 94 – Indenizações 
Trabalhistas; 
b) decorrentes de decisão judicial, no elemento de despesa 91 – Sentenças 
Judiciais, de competência de período anterior ao da apuração; 
c) outras de exercícios anteriores, da competência de período anterior ao da 
apuração; 
d) com inativos, considerando-se, também, pensionistas, ainda que por 
intermédio de fundo específico, custeadas com recursos vinculados, ou seja, 
provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados e das demais 
receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, 
inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como a 
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compensação entre os regimes de previdência, aportes para cobertura de 
déficit atuarial NÃO definido por alíquotas de contribuição e o superávit 
financeiro. 
Ainda segundo o MDF para serem registradas nas linhas de não computadas, 
e portanto serem deduzidas para cômputo da despesa total com pessoal, as 
despesas devem ser registradas primeiramente nas linhas referentes a 
despesa bruta com pessoal, ou seja, só poderão ser deduzidas as despesas 
que inicialmente foram consideradas como despesa bruta com pessoal.  
Em resumo: 

a)  as despesas custeadas com os recursos repassados pelo tesouro do 
Município para fazer face ao déficit financeiro do exercício não podem ser 
deduzidas da Despesa Bruta com Pessoal, pois constituem parcela da 
despesa com inativos de responsabilidade do ente federado. 

b) a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit 
atuarial (3.1.91.13) é incluída na Despesa Bruta com Pessoal e é deduzida 
quando do pagamento dos benefícios previdenciários.  

c) os aportes periódicos para cobertura de déficit atuarial (3.1.91.97) não 
são computados na Despesa Bruta com Pessoal, por não se enquadrarem 
como contribuição patronal nos termos do art. 18 da LRF, todavia quando do 
pagamento dos benefícios, com os valores relacionados a esses aportes, 
poderá haver a dedução dos mesmos, por se tratarem de pagamento de 
inativos com recursos vinculados. 
Este último item (item C) pode ser complementado com o disposto no item 9 
(nove) da Nota Técnica nº 633/2011/CCONF/SUBSERCVI/STN e no inciso II 
do artigo 1º da Portaria MPS nº 746/201. A seguir são evidenciados 
fragmentos desses textos – item e inciso – que reforçam o conteúdo 
apresentado no item C. 
9. … . Observa-se ainda que, por não serem contribuições, os aportes 
periódicos não serão incluídos na despesa com pessoal bruta, nem se 
vislumbra que esses recursos sejam utilizados de imediato para pagamento 
de inativos e pensionistas, já que sua lógica é permitir o equilíbrio atuarial da 
previdência. (Grifo nosso) 
II. Permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas 
vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos. (Grifo nosso) 
Do exposto nesse nos dois últimos parágrafos resta claro que os recursos dos 
aportes periódicos para cobertura de déficit atuarial não podem ser utilizados 
para pagamento imediato.  
Para finalizar, consta, também, no item 9 (nove) da Nota Técnica nº 
633/2011/CCONF/SUBSERCVI/STN: 
… os aportes periódicos para a cobertura de déficit atuarial, por se tratarem 
de recursos vinculados ao RPPS, poderão ser deduzidos para fins de 
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apuração da despesa com pessoal líquida no limite do montante das 
despesas com inativos e pensionistas custeados com recursos vinculados. 
Observa-se, portanto, que é possível deduzir os valores quando houver o 
custeio das despesas com inativos e pensionistas. Todavia não é possível 
utilizar os recursos para pagamento imediato – devem ficar aplicados por no 
mínimo 5 anos – logo caso tais valores sejam indevidamente utilizados antes 
desse prazo não há que se falar em dedução. 
É simples, transcorrido o tempo estipulado na Portaria MPS nº 746/2011, 
caso os valores segregados no elemento de despesa 97 sejam utilizados para 
pagamento de benefícios esse montante poderá ser deduzido da despesa 
com pessoal. 
Para concluir este tópico segue abaixo uma ilustração retirada do Item 1.4 – 
Apuração da Despesa Total com Pessoal, conforme definido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF tratado na Reunião Conjunta GTREL e 
GTCON – Maio/2017. 

 

Nessa figura utilizou-se como exemplo um RPPS com déficit financeiro, pois 
as receitas auferidas não são suficientes para o pagamento das obrigações 
com inativos e pensionistas em cada exercício financeiro. 
Alguns pontos devem ser observados: 
a) a Despesa Bruta com Pessoal ($ 1100) é o montante que resulta da 
soma das seguintes parcelas: remuneração ($ 600), contribuição patronal ($ 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

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\01400015-19-resultado.docx 
 

12 

 

100), cobertura de déficit financeiro ($ 250), aporte periódico ($ 200) e 
contribuição dos segurados ($ 50); 
b) as Despesas Não Computadas ($ 150) são o resultado da soma das 
seguintes parcelas:   Contribuição Patronal ($ 100) com a Contribuição dos 
Segurados ($ 50); 
c) o montante destinado para cobertura de insuficiência financeira ($ 
250) não estão sendo deduzidos quando do cálculo da despesa com pessoal; 
d) o aporte periódico ($ 200) não está sendo utilizado para pagamento 
imediato de benefícios previdenciários, logo não compõe o montante das 
despesas não computadas ($ 150); 
e) a Despesa Total com Pessoal ($ 950) é o valor resultante da 
subtração das Despesas Não Computadas ($ 150) da Despesa Bruta com 
Pessoal ($ 1100).  
Superada a etapa de definições parte-se para o estágio de oferecer respostas 
às questões formuladas.  
I. os aportes periódicos para cobertura de déficit atuarial do 
Regime Próprio de Previdência, previstos na avaliação atuarial, 
representam ou não despesas com pessoal para fins de apuração 

dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal? 
 
Conforme demonstrado no tópico referente ao déficit atuarial, quando o 
método escolhido for o dos aportes periódicos para cobertura do déficit 
atuarial, o ente deverá registrar uma despesa intraorçamentária (natureza de 
despesa: 3.3.91.97) e o RPPS uma receita intraorçamentária (natureza de 
receita: 7940.00.00 ou 7990.01.1.1). 
Esses aportes, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são classificados no Grupo de Natureza de Despesa “Outras 
Despesas Correntes” – grupo 3 e por não se enquadrar como contribuição 
patronal nos termos do art. 18 da LRF não serão computados no cálculo da 
despesa com pessoal. 
Um exemplo do que foi detalhado acima é o seguinte. Um Município X 
promulga a Lei Municipal YY em novembro de 2016 dispondo sobre a 
instituição de aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial, em 
dezembro do referido ano são realizados os primeiros aportes e os valores 
referentes aos mesmos são classificados no elemento de despesa 97. Nessa 
lei instituidora, Lei YY/16, consta que tais valores deverão permanecer 
devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes. A norma 
que trata do tema é a Portaria MPS nº 746/2011 e esta dispõe que os aportes 
deverão permanecer aplicados por no mínimo 5 anos. Infere-se que 
transcorrido esse ínterim é permitido que o ente federativo utilize os valores 
aplicados para pagamento de pessoal inativo e deduza essas despesas da 
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Despesa Bruta de Pessoal. Logo se em janeiro de 2017 o Município X utilizar 
os recursos dos aportes para realizar pagamento de benefícios 
previdenciários não haverá que se falar em deduzir essas despesas da 
Despesa Bruta com Pessoal, pois não houve o transcurso do tempo exigido 
pela lei e pela Portaria MPS nº 746/2011. 
Do exposto conclui-se que tais gastos não representam despesas com 
pessoal. 
II. o repasse de recursos para o Regime Próprio de Previdência, 

proveniente de alíquota de contribuição suplementar, para cobertura 
de déficit atuarial, previsto na avaliação atuarial, representa ou não 
despesas com pessoal para fins de apuração dos limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal? 
 
Ainda em consonância com o exposto no tópico referente ao déficit atuarial, o 
MCASP dispõe que caso seja estabelecida uma alíquota de contribuição 
suplementar, o ente deverá registrar uma despesa intraorçamentária 
(natureza de despesa: 3.1.91.13) e o RPPS uma receita intraorçamentária 
(natureza de receita: 7210.29.13 ou 7210.04.7.1). 
Sendo assim os valores resultantes da aplicação dessa alíquota entram no 
cálculo da despesa com pessoal, por serem uma contribuição recolhida 
pelo ente à entidade previdenciária e serão deduzidos dessa despesa quando 
forem utilizados para pagar os benefícios previdenciários. 
Portanto, tais valores, relativos à alíquota de contribuição suplementar, são 
considerados quando do cálculo da despesa com pessoal. 
A ilustração abaixo, retirada do Item 1.4 – Apuração da Despesa Total com 
Pessoal, conforme definido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF tratado 
na Reunião Conjunta GTREL e GTCON – Maio/2017, exemplifica de forma 
suficiente o descrito nos parágrafos acima. 
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Observa-se que a alíquota de contribuição suplementar é uma das parcelas 
que compõem a despesa com pessoal ativo.  
Respondidos os questionamentos postos pelo consulente, para concluir a 
análise feita nessa consulta, é importante esclarecer dois pontos suscitados 
pelo Conselheiro Substituto Relator. 
O primeiro diz respeito ao uso dos repasses relativos a contribuições 
suplementares e dos aportes periódicos para cobertura, ao menos 
inicialmente, de déficits financeiros do RPPS. 
Essa possibilidade não é respaldada por nenhum instrumento normativo, pois 
conforme consta detalhado nos tópicos acima os valores repassados ao 
RPPS a título de contribuição patronal suplementar e de aportes periódicos 
para cobertura de déficit atuarial são para fazer frente a despesas futuras. 
São mecanismos que objetivam evitar o desequilíbrio entre as receitas e 
despesas do RPPS em períodos futuros. 
O seguinte trecho extraído do Manual de Demonstrativos Fiscais corrobora o 
grafado no parágrafo anterior: 
O equilíbrio atuarial deve ser entendido como a garantia de equivalência, a 
valor presente, entre a totalidade dos ativos vinculados ao RPPS, acrescidos 
do fluxo das receitas estimadas comparadas com as obrigações projetadas, 
apuradas atuarialmente. 
Portanto a utilização desses recursos para cobrir déficits financeiros atuais 
descaracterizaria o objetivo para o qual os recursos estão sendo acumulados.  
Além disso, uma vez que o plano de amortização deve ser instituído por lei, 
caso se utilize os recursos de forma diversa do que foi disposto no 
instrumento legal instituidor estar-se-ia cometendo um ato ilegal. 
Ressalta-se, por fim, que para fazer face a déficits financeiros, os 
mecanismos utilizados são outros e a forma de registrá-los contabilmente e 
consequentemente controlá-los é diversa da dos para combater o déficit 
atuarial.  
O segundo ponto apresentado pelo Relator refere-se aos RPPSs com déficit 
financeiro que optaram por realizar a segregação das massas. 
Primeiramente é necessário esclarecer que existem 3 (três) opções para o 
equacionamento do déficit atuarial e que a segregação das massas dos 
segurados de um RPPS é umas delas, as outras duas são alíquota de 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

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\01400015-19-resultado.docx 
 

15 

 

contribuição patronal suplementar e aportes periódicos para cobertura do 
déficit atuarial. É importante salientar que a segregação das massas também 
tem como objetivo equacionar o déficit financeiro. 
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. (MDF, 2018, p. 
505) 
A segregação das massas consiste em separar os segurados vinculados ao 
RPPS em grupos distintos que irão integrar o Plano Financeiro e o Plano 
Previdenciário. 
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 
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; (MDF, 2018, p. 
506) 
Como já foi abordado no Acórdão – Consulta Nº 00026/2017 os recursos 
repassados destinados a suprir o déficit do Plano Financeiro, realizados pelo 
ente federado que fizer opção pela segregação das massas, são 
considerados aportes para cobertura de déficit financeiro. Ainda segundo 
esse Acordão “os benefícios previdenciários custeados com recursos 
transferidos pelo ente, após repasse ao RPPS, são considerados despesas 
de pessoal”. 
Frisa-se que de acordo com Item 1.4 – Apuração da Despesa Total com 
Pessoal, conforme definido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF tratado 
na Reunião Conjunta GTREL e GTCON – Maio/2017, página 28, os aportes 
para cobertura de insuficiência financeira – Plano Financeiro – não podem ser 
deduzidos para o cálculo da despesa com pessoal. 
Mais uma vez recorrer-se-á a ilustrações para tornar mais claro o que foi 
explanado. A figura 1 exemplifica uma situação de Déficit Financeiro (Plano 
Financeiro) e a 2 um exemplo de Plano Previdenciário. 
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. 
Observe que, no pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas, o 
ente (Tesouro e RPPS) possui uma Despesa Bruta com Pessoal no valor de 
$1100 ($700 de ativos e $400 de inativos e pensionistas). Na despesa bruta 
com pessoal, está incluída, além da remuneração do pessoal ativo ($600) e 
do pessoal inativo e pensionistas ($400), a contribuição patronal do ente 
($100).  
Nesse caso, como o RPPS apresenta déficit financeiro, parte da despesa com 
inativos e pensionistas será computada na despesa total com pessoal 
para fins de verificação do cumprimento de limite. Da despesa com 
benefícios previdenciários no valor de $400, somente será deduzido, como 
despesas não computadas, o valor de $150, referente às contribuições 
patronal e dos segurados. (MDF, 2018, p. 507) (Grifo nosso). 
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Resumindo o que foi apresentado, há três possibilidades para se classificar o 
dispêndio, ocorrido quando do pagamento dos benefícios previdenciários, 
como despesa de pessoal ou não: 
1) Segregação das massas: cobertura de Déficit Financeiro – compõe 
a Despesa Bruta com Pessoal quando for utilizada para pagamento de 
benefícios previdenciários – Não é dedutível quando for utilizada para 
pagamento de benefícios previdenciários; 
2) Contribuição Patronal Suplementar: cobertura de Déficit Atuarial – 
compõe a Despesa Bruta com Pessoal – É dedutível quando for utilizada 
para pagamento de benefícios previdenciários; 
3) Aportes Periódicos: cobertura de Déficit Atuarial – Não compõe a 
Despesa Bruta com Pessoal – É dedutível quando for utilizada para 
pagamento de benefícios previdenciários desde que sejam atendidos os 
requisitos dos incisos I e II do artigo 1º da Portaria MPS nº 746/2011. 
Antes de apresentar a conclusão é necessário salientar que o consulente 
havia solicitado a revisão do índice de pessoal em 3 (três) oportunidades 
conforme pode ser verificado nos autos de números 07874/18, 11088/18 e 
14198/18. O teor desses pedidos era, em suma, a subtração dos valores 
repassados ao RPPS como aportes periódicos do montante da Despesa 
Bruta de Pessoal, ou seja, deduzir tais valores para que o índice pudesse ser 
reduzido. 
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Nessas solicitações de revisão de índice pode-se observar que o consulente 
apresentou diversos argumentos para fundamentar seu pedido, todavia 
nenhum dos argumentos foi suficiente para demonstrar a tese apresentada. É 
interessante, ainda, que se observe o disposto no artigo 5º, II da Lei Municipal 
nº 1.809/17 – lei que dispõe sobre o Plano de Custeio de Amortização para o 
equacionamento do Déficit Atuarial do RPPS de Piracanjuba: 
I – permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas 
vigentes.  
Resta claro portanto que o próprio instrumento normativo que regulamenta a 
matéria no âmbito municipal dispõe sobre o período mínimo de aplicação, que 
conforme está disposto no inciso II do artigo 1º Portaria MPS nº 746/2011 é 
de 5 anos. Para concluir é interessante observar o seguinte raciocínio: 
1) A lei municipal (Lei nº 1.809/17) que dispõe sobre Plano de 
Amortização é de 2017; 
2) Os valores aportados periodicamente, segundo inciso II do artigo 1º da 
Portaria MPS nº 746/2011, deverão permanecer aplicados por no mínimo 5 
anos. 
3) Consta no Manual Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
que só é possível deduzir os valores aportados periodicamente quando esses 
forem utilizados para pagamento de benefícios previdenciários futuros. 
Ressalta-se que foi apontado no Despacho nº 1.593/18 (Processo nº 
07874/18) foram feitos apontamentos a respeito de indícios de que os valores 
dos aportes estavam sendo utilizados para cobertura de déficit financeiro do 
RPPS, o que não foi refutado documentalmente. 
4) Logo, não há que se falar em dedução de tais valores no exercício 
financeiro de 2017. 
III. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de 
que: 
I. seja ADMITIDA a presente consulta, ante o preenchimento dos requisitos 
legais de admissibilidade, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 
Regimento Interno; 
II. por conseguinte, no mérito, seja respondido ao consulente que: 
a)  quando se tratar de déficit atuarial e o método escolhido for o dos aportes 
periódicos para cobertura do déficit atuarial, o ente deverá registrar uma 
despesa intraorçamentária (natureza de despesa: 3.3.91.97) e o RPPS uma 
receita intraorçamentária (natureza de receita: 7940.00.00 ou 7990.01.1.1). 
Esses aportes, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são classificados no Grupo de Natureza de Despesa “Outras 
Despesas Correntes” – grupo 3 e por não se enquadrar como contribuição 
patronal nos termos do art. 18 da LRF não serão computados no cálculo da 
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despesa com pessoal. Tais recursos poderão ser deduzidos da despesa bruta 
com pessoa quando forem utilizados para pagamento de benefícios 
previdenciários futuros. Todavia deve-se ficar claro que esses aportes devem 
ser controlados separadamente e devem permanecer devidamente aplicados 
por no mínimo 5 (cinco) anos, haja vista o disposto no inciso II do artigo 1º da 
Portaria MPS nº 746/2011. 
b) quando se tratar de déficit atuarial e o método escolhido for o da alíquota 
de contribuição suplementar, o ente deverá registrar uma despesa 
intraorçamentária (natureza de despesa: 3.1.91.13) e o RPPS uma receita 
intraorçamentária (natureza de receita: 7210.29.13 ou 7210.04.7.1). 
Sendo assim os valores resultantes da aplicação dessa alíquota entram no 
cálculo da despesa com pessoal, por serem uma contribuição recolhida 
pelo ente à entidade previdenciária e serão deduzidos dessa despesa quando 
forem utilizados para pagar os benefícios previdenciários, ou seja, os valores 
relativos à alíquota de contribuição suplementar, são considerados quando do 
cálculo da despesa com pessoal. 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 1.920/2019 (fls. 

36-38), manifestou preliminarmente no sentido de que o método de equacionamento 

do déficit atuarial do RPPS por segregação de massas não está contemplado no 

teor da consulta de modo que não deve ser objeto da consulta e no mérito 

corroborou o entendimento da Secretaria Especializada, conforme se depreende 

abaixo: 

Preliminarmente, observa-se que a consulta se refere à utilização de 
mecanismos de equacionamento de déficit atuarial mediante plano de 
amortização. O método de equacionamento por segregação de massa, que é 
opção subsidiária ao plano de amortização, na inviabilidade deste último (art. 
20, Portaria MPS 403/082), não está contemplada no objeto da consulta, de 

                                                           
2 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. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
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modo que não deve ser objeto da presente manifestação, tendo em vista a 
necessária congruência do provimento ao pedido. 
Nas consultas, o Tribunal não atua de ofício, mas por provocação. Tanto 
assim que entre os requisitos de admissibilidade das consultas estão a 
legitimidade e a pertinência temática, vale dizer, a reserva da provocação a 
apenas alguns agentes.  
Ressalta-se que no direito processual civil, que se aplica subsidiariamente 
aos processos perante este Tribunal3, sem embargo dos temperamentos que 
a aplicação subsidiária por certo exige, há estreita correlação entre o princípio 
da demanda, que expressa a atuação por provocação, e o princípio da 
congruência, que impede decisão diversa, aquém ou além daquilo que foi 
pedido, sendo esses princípios corolários um do outro4. Fosse possível a livre 
ampliação do objeto do processo de consulta, para abranger controvérsia 
jurídica além ou diversa daquela referida pelo autor do pedido, não haveria 
necessidade dos requisitos supracitados, podendo o Tribunal, a qualquer 
momento, apresentar posicionamentos vinculantes a seus jurisdicionados, 
desassociados de provocação ou de casos concretos, sempre que entendesse 
adequado. E a Consulta não possui finalidade de produzir norma, mas de 
resolver a dúvida do jurisdicionado5. 
No mérito, corrobora-se o posicionamento da unidade técnica. 
O aporte periódico para cobertura de déficit atuarial consiste em despesa 
intraorçamentária6 do tesouro classificada como “outras despesas correntes”7. 

                                                           
3 Art. 271. Aplicam-se subsidiariamente no Tribunal as disposições do Código de Processo 

Civil em vigor, no que couber e desde que compatíveis com a sua Lei Orgânica e seus atos 

normativos do Tribunal. (RITCM) 

4 "O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao 

pedido. Em outras palavras, o juiz deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma 

resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo ir além ou permanecer aquém desse 

pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de 

sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela 

pretensão manifestada pelo autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária 

para o exercício da função jurisdicional". (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual 

Civil. Vol. I. 18ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pág. 70.) 

5 Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos 

legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas 

seguintes autoridades: (...) (LOTCM). 

6 “No caso dos aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial, o ente deverá registrar uma 

despesa intraorçamentária (natureza de despesa: 3.3.91.97) e o RPPS uma receita intraorçamentária 
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Não é, assim, considerado no conceito de despesa bruta com pessoal. É 
apropriado pelo RPPS como receita intraorçamentária e seu valor principal 
mais os rendimentos de capital são considerados recursos vinculados ao 
RPPS. Esses valores, quando utilizados para pagamento de benefícios 
previdenciários pelo RPPS, segundo o plano de amortização, configuram 
despesa orçamentária do RPPS com inativos custeada por recursos 
vinculados, não integrando a despesa total com pessoal (DTP) conforme o 
art. 19, § 1º, VI, c, da LRF8. 
Perceba-se que o aporte periódico para cobertura de déficit atuarial 
pressupõe identificação de déficit atuarial e exige plano de amortização9, 
relacionado a insuficiência futura, e não déficit financeiro, insuficiência 
financeira corrente. É irregular a sua utilização para cobertura de déficit 
financeiro ou reserva financeira para cobertura de déficit financeiro de outro 
exercício, em qualquer montante, conforme previsão expressa do Manual de 

                                                                                                                                                                                     
(natureza de receita: 7.2.1.8.03.x.x para estados e municípios a partir de 2019).” (MPCASP. Parte III – 

Procedimentos Contábeis Específicos. 8ª Ed. Pág. 343) 

7 (...) “Já os aportes periódicos para cobertura de déficit atuarial no elemento 97– Aportes para 

Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS , vinculados ao grupo de natureza da despesa 3 – Outras 

Despesas Correntes, não serão incluídos nessa linha por não serem consideradas despesa com 

pessoal.” (MDF. 9ª Ed. Pág. 517) 

8  LRF. 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: (...) § 1º Na 

verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 

despesas: (...) VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas 

por recursos provenientes: (...) 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. 

9  “Ressalta-se que os recursos aportados no regime de previdência somente poderão ser 

considerados recursos próprios do RPPS quando houver a instituição formal de algumas das formas 

de equilíbrio estabelecidas na Portaria MPS nº 403. Se não houver a instituição legal de um plano de 

amortização conforme as regras estabelecidas na citada portaria, qualquer aporte de recursos no 

RPPS será considerado aporte para cobertura de déficit financeiro ou constituição de reserva 

para essa mesma finalidade em outro exercício. Nesse caso, as despesas custeadas com 

esses aportes não poderão ser deduzidas para o cálculo da despesa total com pessoal.” (MDF. 

9ª Ed. Pág. 499) 
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Demonstrativos Fiscais (MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional, 9ª Ed10. 
Não apenas a sua utilização deve ocorrer segundo o plano de amortização, 
considerado o principal mais consectários, mas a partir de aplicação mínima 
por 5 anos11, como bem destacado na manifestação da Secretaria de Atos de 
Pessoal. 
A contribuição patronal suplementar, por outro lado, é despesa 
intraorçamentária12 do tesouro que compõe o conceito de despesa bruta de 
pessoal do ente, por ser um encargo previdenciário suportado pelo ente 
público empregador. Possui tratamento orçamentário e impacta a DTP de 
modo semelhante13 à contribuição patronal ordinária, diferenciando-se desta 

                                                           
10  “O equilíbrio financeiro e atuarial da previdência deve ser observado, por meio de 

contribuição dos segurados, ativos e inativos, da contribuição patronal do ente da Federação 

e outros aportes.72 Na análise do equilíbrio atuarial, deverão ser observados os seguintes 

aspectos: a) Os critérios e parâmetros utilizados nas projeções dos cálculos atuariais; b) As 

projeções realizadas anteriormente; c) A inclusão do resultado efetivo do período anterior, 

para efeito de comparação com as novas projeções; d) A eventual e indevida utilização de 

repasse para a cobertura de déficit atuarial com o objetivo de cobrir déficit financeiro 

sem a devida transparência; e) A eventual e indevida utilização da reserva atuarial, 

inclusive dos rendimentos financeiros, para tentar evidenciar que há equilíbrio 

financeiro.” (Pág. 189). 

11 “A Portaria MPS 746 de 27 de dezembro de 2011 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. Em razão disso, essa 

receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.” (MDF. 9ª Ed. 

Pág. 499) 

12 “No caso do estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar, o ente deverá 

registrar uma despesa intraorçamentária (natureza de despesa: 3.1.91.13) e o RPPS uma 

receita intraorçamentária (natureza de receita: 7.2.1.8.03.x.x para estados e municípios a 

partir de 2019).” (MPCASP. Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos. 8ª Ed. Pág. 

342) 

13 “A alíquota de contribuição suplementar tem a mesma natureza da alíquota patronal 

principal, deve ser registrada como despesa intraorçamentária, na natureza de despesa 

3.1.91.13, no ente, e receita intraorçamentária no RPPS – 7210.29.13, e, portanto, causa impacto 

orçamentário e financeiro e onera o limite fiscal disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

considerando que pelo art. 18 desta, o cálculo da despesa com pessoal inclui os encargos 

previdenciários, além do pagamento de ativos e inativos, conforme comentado anteriormente.” 
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por destinar-se também à acumulação de recursos para pagamentos futuros, 
segundo o plano de amortização. É apropriada como receita 
intraorçamentária pelo RPPS, seu valor principal e rendimentos configuram 
recursos vinculados ao RPPS, os quais, ao serem utilizados para pagamento 
de benefícios, servirão de suporte financeiro para a realização de despesa 
orçamentária do RPPS dedutível nos termos do art. 19, § 1º, VI, c, da LRF. 
Essa sim se excluirá da DTP quando realizada. 
Ilustrativamente, em um regime em equilíbrio financeiro, isto é, sem déficit 
financeiro, se identificado déficit atuarial e adotada, no plano de amortização, 
a opção de equacionamento por contribuição patronal suplementar, toda a 
despesa com contribuição suplementar impactaria efetivamente a DTP na 
fase de acumulação. Assim afirma-se porque as deduções de despesas com 
inativos, na forma do art. 19, § 1º, VI, c, da LRF, somente ocorreriam à 
medida que o acumulado com as contribuições fosse utilizado. 
Por fim, ultrapassando-se o objeto da consulta, descabe referir-se a aporte 
periódico para cobertura de déficit atuarial e contribuição patronal 
suplementar no plano financeiro dos regimes que adotam segregação de 
massa, na medida em que esse plano não se destina à acumulação e à 
capitalização de recursos. Aportes para esse grupo serão sempre para a 
cobertura de déficit financeiro, portanto. Ademais, mesmo em segregação de 
massa, as naturezas dos repasses para financiamento do RPPS, para efeito 
de cálculo de despesa com pessoal, não se alteram. Isso porque persiste a 
obrigação do tesouro, em última instância, de suprir déficit financeiro do 
RPPS, por força do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717/199814, seja no plano 
financeiro, seja, porventura, no plano previdenciário. Permanece, também, a 
disposição do art. 19, § 1º, VI, c, da LRF, a afastar o cômputo na DTP dos 
benefícios custeados com recursos vinculados ao RPPS, seja no plano 
financeiro (i. e., até o limite das contribuições ordinárias), seja no plano 
previdenciário (i.e., até o limite das contribuições patronal, patronal 
suplementar e dos servidores, do aporte periódico para cobertura de déficit 
atuarial, dos rendimentos de aplicações, do superávit financeiro etc.).  
Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas em 
consonância com a SAP por oferecer resposta nos termos do Certificado nº 

                                                                                                                                                                                     
(Controle externo dos regimes próprios de previdência social: estudos de ministros e conselheiros 

substitutos dos Tribunais de Contas / Coordenadores: Luiz Henrique Lima, Alexandre Manir 

Figueiredo Sarquis; prefácio de Augusto Sherman. Belo Horizonte: Fórum, 2016. Pág. 151). 

14 Lei nº 9.717/98, art. 2º, §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. 
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4.997/18. 

8. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

9. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos 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) 

está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

10. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 

incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

11. Atendidos os requisitos de admissibilidade previstos na LOTCM e no 

Regimento Interno cabe a verificação da existência de Resoluções/Acórdãos 

Consulta abordando a matéria questionada.   

12. Depois de analisadas as Resoluções Consulta juntadas aos autos as 

folhas 20-21 pela Divisão de Documentação e Biblioteca a relatoria verificou que o 

Acórdão Consulta AC-CON 0026/2017 apresentado por esta Divisão não aborda o 

questionamento formulado, por tratar de meio de amortização de déficit atuarial do 

RPPS diversa daquelas mencionadas pelo consulente, pois versa sobre a 

Segregação de Massas, enquanto que o questionamento, objeto do presente feito, 

indaga sobre os Aportes Periódicos e Contribuição Suplementar.  
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13. Neste ponto cumpre salientar a posição do Ministério Público no 

sentido de que não deve constar na resposta a presente consulta questões sobre a 

Segregação de Massas tendo em vista que esta modalidade de amortização do 

déficit atuarial não foi objeto do questionamento formulado nos autos.  

14. A este respeito a relatoria entende que faz-se necessária uma breve 

abordagem da Segregação de Massas na análise dos questionamentos formulados 

apenas para efeito de distinção quanto as demais modalidades de planos de 

amortização do déficit atuarial do RPPS, facilitando, assim, a compreensão do tema. 

15. Diante disto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

consulta e da análise de todos os seus aspectos.  

II – DO MÉRITO 

16. Observa-se que o consulente pretende saber se, ao utilizar um Plano 

de Amortização com vistas ao restabelecimento do equilíbrio atuarial, os aportes 

periódicos e os repasses de recursos provenientes de alíquota suplementar, feitos 

ao RPPS, serão considerados ou não despesas de pessoal, para fins de apuração 

dos limites da LRF. Contudo, para melhor compreensão do tema faz-se necessária, 

inicialmente, distinguir déficit atuarial do déficit financeiro. 

17. Conforme itens 20 e 28 do Anexo da Portaria 464/2018 do Ministério da 

Fazenda o equilíbrio financeiro consiste na “garantia de equivalência entre as 

receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro”. Diante 

disto o déficit financeiro se caracteriza como sendo o “valor da insuficiência 

financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das 

receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro”. 
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18. Assim, estará evidenciado o déficit financeiro do RPPS quando as 

receitas auferidas não forem suficientes para cobrir as despesas com benefícios 

previdenciários em cada exercício financeiro, neste caso, conforme afirmado pela 

Secretaria Especializada, “as despesas são maiores que as receitas”. 

19. Já o equilíbrio atuarial estará evidenciado quando houver a “garantia de 

equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações 

projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa 

de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o 

total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das 

contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do 

regime”, nos termos do item 27 do Anexo da Portaria 464/2018 MF.  

20. A Portaria 464/2018 Ministério da Fazenda define o déficit atuarial, no 

item 19 do seu anexo, da seguinte forma: 

19. Deficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre 
o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de 
benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo 
dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo 
dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores 
atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de 
benefícios. 

21. Acerca do equilíbrio atuarial e financeiro Luiz Henrique Lima e, 

Alexandre Manir Figueiredo Sarquis comentam: 

O equilíbrio financeiro é alcançado quando há equivalência, anualmente, 
entre receitas e despesas previdenciárias; já o equilíbrio atuarial quando os 
recursos atuais e acumulados, somados aos bens e direitos, são compatíveis 
com as obrigações projetadas com o pagamento de benefícios já concedidos 
e os a conceder, apurados atuarialmente, a longo prazo, trazidos a valor 
presente (LIMA, Luiz Henrique; SARQUIS, Alexandre Manir Figueiredo 
(Coord.). Controle externo dos regimes próprios de previdência social: 
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estudos de ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 129). 

 

22. Constatada insuficiências financeiras para o cumprimento das 

obrigações previdenciárias caberá ao ente federativo assumir esses gastos, para 

fazer face ao déficit financeiro do exercício, sendo que o montante despendido a 

este título não poderá ser deduzido do cálculo das despesas com pessoal por 

se tratar de despesas com inativos de sua responsabilidade. Neste mesmo 

sentido o Manual Demonstrativos, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

dispõe: 

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. (grifo 
nosso). 
 

23. Já o déficit atuarial deverá ser eliminado mediante a adoção de um 

Plano de Amortização, a ser instituído mediante a publicação de Lei do ente 

federativo o qual poderá se utilizar da instituição de alíquota de contribuição 

suplementar ou aporte periódico de recursos. 

24. O ente poderá adotar, ainda, a segregação de massas ou, 

complementarmente, o aporte de bens e direitos, aperfeiçoamento da legislação e 

dos processos de concessão e, etc., como medida para o equacionamento do déficit 

atuarial, dentre outras medidas. 
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25.  A Portaria 464/2018 MF classifica as modalidades de equacionamento 

do déficit atuarial da seguinte forma: 

Art. 53. No caso de a avaliação atuarial de encerramento do exercício apurar 
deficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento. 
(...) 
§ 2º O equacionamento do deficit atuarial poderá consistir:  
I - em plano de amortização com contribuição suplementar, na forma de 
alíquotas ou aportes mensais com valores preestabelecidos;  
II - em segregação da massa; e 
III - complementarmente, em:  
a) aporte de bens, direitos e ativos, observado o disposto no art. 62;  
b) aperfeiçoamento da legislação do RPPS e dos processos relativos à 
concessão, manutenção e pagamento dos benefícios; e  
c) adoção de medidas que visem à melhoria da gestão integrada dos ativos e 
passivos do RPPS e da identificação e controle dos riscos atuariais do 
regime, conforme art. 73. 

26. Deve estar previsto no Plano de Amortização um prazo máximo para 

a acumulação de recursos, os percentuais mínimos de déficit a ser equacionado 

e os percentuais mínimos que exigirão a revisão das contribuições previstas 

nele, nos termos do art. 55 da Portaria 464/2018 MF: 

Art. 55. O plano de amortização deverá observar os critérios definidos em 
instrução normativa da Secretaria de Previdência, que disporá sobre:  
I - o prazo máximo do plano de amortização, que, garantida a constituição 
de reservas necessárias para o cumprimento das obrigações do RPPS e 
atestado por meio do fluxo atuarial, poderá ser:  
a) calculado de acordo com a duração do passivo do fluxo de pagamento dos 
benefícios do RPPS; ou  
b) calculado com base na sobrevida média dos aposentados e pensionistas, 
no caso de amortização do deficit relativo à não cobertura integral das 
provisões matemáticas dos benefícios concedidos, e no tempo médio 
remanescente para aposentadoria, no caso de amortização do deficit relativo 
às provisões matemáticas de benefícios a conceder; ou  
c) definido por um tempo geral, aplicável a todos os regimes e embasado nas 
regras vigentes de elegibilidade das aposentadorias programadas.  
II - os percentuais mínimos do deficit a ser equacionado, que, assegurada 
a higidez do plano de benefícios do RPPS, poderão ser:  
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a) calculados de acordo com a duração do passivo do fluxo de pagamento 
dos benefícios do RPPS; ou  
b) calculados com base na sobrevida média dos aposentados e pensionistas. 
III - os percentuais mínimos de deficit que, em caso de sua elevação por 
ocasião das avaliações atuariais com data focal em 31 de dezembro de cada 
exercício, exigirão a revisão das contribuições previstas no plano de 
amortização já implementado em lei. 

27. Relativamente ao prazo máximo a ser estabelecido no Plano de 

Amortização a IN 07/2018 prevê no artigo 6º, inciso I um lapso temporal de 35 

anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado, após a 

publicação da referida Instrução Normativa. Esta norma acrescenta ainda que se o 

plano utilizar a duração do passivo ou a sobrevida dos aposentados e 

pensionistas como parâmetro do Limite do Déficit Atuarial – LDA será necessário à 

aplicação de fórmulas matemáticas para determinar o referido prazo. 

Art. 6º O plano de amortização deverá obedecer a um dos seguintes prazos 
máximos: 
I - 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de 
amortização implementado pelo ente federativo após a publicação desta 
Instrução Normativa; 
II - caso seja utilizada a duração do passivo como parâmetro para o cálculo 
do LDA: 
a) o prazo do plano de amortização deverá ser calculado pela seguinte 
fórmula: 
Prazo= DP x c 
onde: 
DP = duração do passivo, conforme definido no inciso I do art. 4º. 
c = constante definida no art. 8º em função do porte e risco atuarial do RPPS. 
III - caso seja utilizada a sobrevida média dos aposentados e pensionistas 
como parâmetro para o cálculo do LDA, deverão ser observados os seguintes 
parâmetros: 
a) o prazo do plano de amortização do deficit atuarial relativo à PMBC deverá 
corresponder à sobrevida média dos aposentados e pensionistas, calculada 
conforme o inciso II do art. 4º. 
b) o prazo do plano de amortização do deficit atuarial relativo à PMBaC 
deverá ser calculado pela seguinte fórmula: 
Prazo = RAP x d 
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onde: 
RAP = prazo médio remanescente para aposentadoria de cada segurado 
ativo, calculado a partir da base cadastral, premissas e hipóteses utilizadas 
na respectiva avaliação atuarial, considerando no mínimo a idade, sexo e 
tempo de contribuição; 
d = constante definida no art. 8º em função do porte e risco atuarial do RPPS. 

28. Importante observar que deve ser adotado o plano de amortização que 

proporcione o menor custo total, compatível com a capacidade orçamentária, 

financeira e fiscal do ente federativo (54, inciso II da Portaria 464/2018 MF).  

29. A este respeito Luiz Henrique Lima e, Alexandre Manir Figueiredo 

Sarquis lecionam: 

As opções para equacionamento do déficit atuarial ofertadas aos gestores 
públicos são complexas e demandam estudos capazes de identificar o 
impacto nos limites fiscais e adequação às disponibilidades orçamentárias e 
financeiras, com menor ou maior grau, a depender da opção escolhida. 
(LIMA, Luiz Henrique; SARQUIS, Alexandre Manir Figueiredo (Coord.). 
Controle externo dos regimes próprios de previdência social: estudos de 
ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 145) 

30. Portanto, a definição do Plano de Amortização para cobrir o déficit 

atuarial não deve ser realizada de forma aleatória, cabendo ao gestor um estudo 

prévio acerca do meio mais eficaz e viável para restaurar o equilíbrio atuarial de 

acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras, sem se descuidar do 

impacto nos limites fiscais estabelecidos na LRF. Ademais, ele deve ser submetido a 

apreciação da Secretaria de Previdência e será objeto de contínuo 

acompanhamento, nos termos do §1º do art. 54 da Portaria 464/2018 MF. 

31. Para melhor compreensão das modalidades de restauração do 

equilibrio atuarial a ser estabelecido por meio do Plano de Amortização a relatoria 

irá narrar cada uma delas separadamente, em itens distintos. 
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DAS MODALIDADES DE RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL 

1. Plano de Amortização: 

1.1) Alíquota de Contribuição Suplementar: 

32. Conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 

MCASP a alíquota de contribuição suplementar consiste em uma forma de 

transferência de recursos denominada “transferência previdenciária” entre o ente 

(transferidora) e o RPPS (recebedora) com o escopo de cobrir o déficit atuarial.  

03.04.02.04 TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS 
Os déficits previdenciários correspondem a insuficiências imediatas ou 
projetadas no pagamento de benefícios. Podem ser financeiros, quando 
correspondem a déficits presentes que necessitam de recursos para 
cobertura das despesas previdenciárias, ou atuariais, quando representam 
aportes ou alíquotas necessárias ao equilíbrio financeiro futuro do 
regime.  
Para formação de reserva, usualmente instituída para a sustentabilidade 
atuarial do plano, o regime próprio de previdência poderá receber 
transferências de recursos do caixa do ente federativo para futuros 
pagamentos de benefícios previdenciários.  
Já os repasses de recursos para cobertura de insuficiências financeiras, 
denominados déficits financeiros, representam pagamentos de 
aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários de 
responsabilidade do Tesouro do ente, porém pagos pelo RPPS. 
Os repasses de recursos para cobertura de insuficiências financeiras do plano 
de benefícios representam pagamentos das diferenças mensais a menor 
entre receitas previdenciárias e despesas com o pagamento de 
aposentadorias, pensões e outros benefícios, considerando o §1º do art 2º, da 
Lei nº 9.717/1998.  
Outros aportes são repasses espontâneos de recursos com outras 
finalidades, como, por exemplo, os recursos para manutenção dos gastos 
administrativos do RPPS, não computados no limite da taxa de 
administração.  
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Para cobrir o déficit atuarial, o poder público faz uso de transferências 
de recursos, denominadas transferências previdenciárias, entre uma 
entidade transferidora e uma entidade recebedora, o RPPS. Tais 
transferências previdenciárias podem ser realizadas por meio de: 
alíquota suplementar, ou aporte para cobertura do déficit atuarial. 
 Para aqueles que instituíram a alíquota suplementar de contribuição 
previdenciária, o ente registrará uma despesa intra-orçamentária (natureza de 
despesa – 3.1.91.13) e o RPPS uma receita intra-orçamentária (natureza de 
receita – 7210.29.13) quando da transferência financeira. 

33. A alíquota de contribuição suplementar possui a mesma natureza da 

alíquota patronal principal e, conforme MCASP deve ser registrado como uma 

despesa intraorçamentária (natureza de despesa – 3.1.91.13) no ente e uma 

receita intraorçamentária no RPPS (natureza de receita – 72.10.29.13). 

34. Portanto, o montante correspondente a alíquota de contribuição 

suplementar irá compor a Despesa Total com Pessoal, nos termos previstos no 

artigo 18 da LRF, por se tratar de “encargos sociais e contribuição recolhida pelo 

ente a entidades de previdência”.  

35. Ademais, cumpre assinalar que a contribuição previdenciária 

suplementar não consta dentre os gastos que não serão computados no limite de 

despesas de pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme se 

depreende pela leitura do §1º do artigo 19 desta lei, abaixo transcrito. Assim, no 

momento do seu recolhimento esta despesa do ente irá impactar o limite com 

gastos de pessoal do ente.  

Art. 19 (...) 
§ 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; 
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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. 

36. Neste mesmo sentido Luiz Henrique Lima e, Alexandre Manir 

Figueiredo Sarquis comentam: 

A alíquota de contribuição suplementar tem a mesma natureza da alíquota 
patronal principal, deve ser registrada como despesa intraorçamentária, na 
natureza de despesa 3.1.91.13, no ente, e receita intraorçamentária no RPPS 
– 7210.29.13, e, portanto, causa impacto orçamentário e financeiro e 
onera o limite fiscal disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
considerando que pelo art. 18 desta, o cálculo da despesa com pessoal 
inclui os encargos previdenciários, além do pagamento de ativos e 
inativos, conforme comentado anteriormente. (LIMA, Luiz Henrique; 
SARQUIS, Alexandre Manir Figueiredo (Coord.). Controle externo dos 
regimes próprios de previdência social: estudos de ministros e conselheiros 
substitutos dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 
151/152). 

37. De conformidade com item 45 da Portaria 464/2018 do MF deve estar 

definido no plano de custeio o conjunto de alíquotas normais e suplementares e de 

aportes, conforme abaixo transcrito: 

45. Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e 
suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento 
do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, 
necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de 
benefícios, proposto na avaliação atuarial. 
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38. Considerando que o seu objetivo consiste na acumulação de ativos, 

com a finalidade de equacionar o déficit atuarial a contribuição previdenciária 

suplementar deve ser utilizada para cobertura de despesas futuras. Portanto, a sua 

utilização para cobrir déficit financeiro atual irá descaracterizar a sua natureza. 

 

1.2) Aporte periódico de recursos: 

39. Nos termos da Portaria nº 746/11 do Ministério da Previdência, c/c 

MCASP o aporte periódico de recursos para cobertura de déficit atuarial caracteriza-

se como despesa intraorçamentária (natureza de despesa: 3.3.91.97) e uma receita 

intraorçamentária para o RPPS (natureza de receita: 7.2.1.8.03.x.x para estados e 

municípios): 

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. 
 
MCASP 
4.3.5.2. Aportes Periódicos para Cobertura do Déficit Atuarial. 
No caso dos aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial, o ente 
deverá registrar uma despesa intraorçamentária (natureza de despesa: 
3.3.91.97) e o RPPS uma receita intraorçamentária (natureza de receita: 
7.2.1.8.03.x.x para estados e municípios a partir de 2019). 
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40. Conforme Tabela de Codificação das Despesas publicada por esta 

Corte de Contas, válida a partir de 2019, o aporte periódico para cobertura de déficit 

atuarial do RPPS incluí-se no grupo 3 (3.3.91.97), isto é, está classificado como 

outras despesas correntes, diversamente da Contribuição Suplementar que integra 

o grupo 1,que trata das despesa com pessoal e encargos (3.1.91.13). 

41. Portanto, trata-se, de despesa empenhada que repercute sobre o 

orçamento, porém não impacta o limite fiscal disposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, por não se enquadrar no gênero contribuição 

previdenciária (despesa de pessoal e encargos) como ocorre com a alíquota de 

contribuição suplementar. 

42. Destaca-se, ainda, que os aportes periódicos de recursos objetivam a 

capitalização atuarial, assim, não podem ser utilizados de imediato para 

pagamento de inativos e pensionistas, razão pela qual a Portaria nº 746/11 do 

MPS, no §1º, adiante transcrito, dispõe que devem ser controlados separadamente 

dos demais recursos, de forma a evidenciar a vinculação para a qual foram 

instituídos e permanecer aplicados pelo período mínimo de cinco anos. 

Art. 1º (...) 
§ 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.  
(...) 

43. Cumpre assinalar que a utilização dos montantes correspondentes aos 

referidos aportes antes do prazo estabelecido no dispositivo normativo acima 

implicará na descaracterização da sua natureza, evidenciando, assim, que esses 
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recursos foram utilizados para cobrir déficit financeiro e não atuarial caso em que, 

deverão ser contabilizados como despesa de pessoal, impactando o limite fiscal 

estabelecido na LRF.  

44. Depreende-se pela leitura do dispositivo acima transcrito que o prazo 

de cinco anos inicia-se da data em que o aporte foi realizado. 

45. O quadro abaixo demonstra de forma clara as características 

específicas da contribuição complementar e do aporte periódico de recursos: 

 PLANO DE AMORTIZAÇÃO 

Contribuição Suplementar Aportes Periódicos 

Natureza da contribuição patronal Natureza de “outras despesas correntes” 

É despesa Intraorçamentária para o ente 
(3.1.91.13) 

É despesa intraorçamentária para o ente 
(3.3.91.97) 

É receita intraorçamentária para o RPPS 
(72.10.29.13) 

É receita intraorçamentária para o RPPS 
(7.2.1.8.03.x.x) 

Compõe a Despesa de Pessoal (art. 18 LRF) Não compõe a Despesa de Pessoal (art. 18 LRF) 

Não deve ser utilizado para pagamento imediato 
de benefícios previdenciários, já que o seu 
objetivo é a acumulação de recursos, para 
cobertura de déficit atuarial e não do déficit 
financeiro. 

Não podem ser utilizados de imediato para 
pagamento de inativos e pensionistas, devendo 
ficar aplicados, por no mínimo 5 anos, para 
capitalização de recursos, sob pena de 
descaracterizar a sua natureza, caso em que 
incidirá no cômputo da despesa de pessoal.  

 

2. Outros meios para eliminação do déficit atuarial 

46. Conforme visto alhures, além do Plano de Amortização é possível a 

adoção da segregação de massas como meio para o equacionamento do déficit 
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atuarial, bem como outras medidas complementares, tais como o aporte de bens e 

direitos, aperfeiçoamento da legislação e dos processos de concessão etc.  

47. Para melhor compreensão dos questionamentos formulados, a relatoria 

ira fazer uma breve análise acerca da segregação de massas, possibilitando assim, 

a sua distinção com o plano de amortização.  

2.1) Segregação de Massas:  

48. A segregação de massas consiste na separação dos segurados 

vinculados ao RPPS em dois grupos distintos, cada um com um plano de 

previdência específico, os quais são denominados: Fundo em Repartição e Fundo 

em Capitalização, conforme artigo 56 da Portaria 464/2018 MF: 

Art. 56. Poderá ser implementada a segregação da massa dos beneficiários 
do RPPS, divididos entre o Fundo em Repartição e o Fundo em 
Capitalização, para o equacionamento do déficit do regime, observados os 
seguintes parâmetros:  
I - atendimento aos princípios da eficiência e economicidade na alocação dos 
recursos financeiros do regime e na composição das submassas;  
II - o Fundo em Repartição será constituído por um grupo fechado em 
extinção, sendo vedado o ingresso de novos segurados, os quais deverão ser 
alocados no Fundo em Capitalização;  
III - para a definição da composição da submassa do Fundo em 
Capitalização, deverá ser considerado que a esse fundo serão vinculados os 
saldos de todos os recursos financeiros do RPPS acumulados anteriormente 
à implementação da segregação, para fazer frente aos compromissos desse 
grupo; e  
IV - não se estabeleçam datas futuras para a composição da submassa do 
Fundo em Capitalização, à exceção, no que se refere ao parâmetro relativo 
ao ingresso de segurados ativos no ente federativo, do prazo previsto no art. 
49 ou do início do funcionamento do Regime de Previdência Complementar 
cujo pedido tenha sido protocolado junto ao órgão federal competente dentro 
daquele prazo, conforme comprovação apresentada à Secretaria de 
Previdência.  
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49. O item 33 do Anexo da Portaria acima mencionada define o Fundo em 

Repartição da seguinte forma: 

33. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que 
as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, 
aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo 
de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente 
federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos. 

50. Por não objetivar a acumulação de recursos o fundo de repartição 

caracteriza-se pelo regime financeiro de repartição simples, isto é, se as 

contribuições previdenciárias de um exercício forem insuficientes para o pagamento 

de benefícios, o ente deverá arcar com déficit.  

51. Desta forma, no Fundo de Repartição, os recursos repassados pelo 

Tesouro do Ente, decorrentes do desequilíbrio entre receitas e despesas 

previdenciárias, são considerados aportes destinados a cobrir o déficit financeiro, 

portanto, computáveis na Despesa de Pessoal (art. 18 da LRF), influindo no limite 

fiscal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme consta do Acórdão 

Consulta 00026/2017 exarado por esta Corte de Contas.  

52. A Portaria 464/2018 MF estabelece que o Fundo em Repartição “será 

constituído por um grupo fechado em extinção, sendo vedado o ingresso de novos 

segurados, os quais deverão ser alocados no Fundo em Capitalização15”. Assim, ele 

é composto apenas pelos servidores ativos e inativos que já são vinculados ao 

RPPS à data da instituição da segregação de massas.  

                                                           
15 Art. 56. Poderá ser implementada a segregação da massa dos beneficiários do RPPS, divididos entre o Fundo 
em Repartição e o Fundo em Capitalização, para o equacionamento do déficit do regime, observados os 
seguintes parâmetros: (...) 
II - o Fundo em Repartição será constituído por um grupo fechado em extinção, sendo vedado o ingresso de 
novos segurados, os quais deverão ser alocados no Fundo em Capitalização; 
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53. Já o Fundo em Capitalização é composto por todos os servidores 

ativos que ingressarem no RPPS após a publicação da Lei que instituir a 

Segregação de Massas. Seu escopo consiste na acumulação de recursos, de forma 

capitalizada, de modo que o pagamento de benefícios, tanto no presente como no 

futuro, mantenha o equilíbrio financeiro e atuarial, sem a necessidade de aportes do 

Tesouro. 

32. Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos 
para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do 
RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e 
idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais 
benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria. 

54. A alocação dos beneficiários ao Fundo de Repartição e ao Fundo em 

Capitalização será realizada mediante um estudo no qual será ponderada a massa 

existente na data da publicação da lei que instituir a segregação de massas, nos 

termos do inciso I do art. 58 da Portaria 464 MF: 

Art. 58. A segregação da massa deverá ser implementada em até 90 
(noventa) dias da data da publicação da lei de sua instituição, observando-se, 
a partir de sua implementação, que: 
I - deverá ser realizada a alocação dos beneficiários ao Fundo em 
Repartição e ao Fundo em Capitalização, considerando a massa 
existente na data da sua publicação;  
II - os saldos acumulados dos recursos financeiros do RPPS adicionados aos 
bens, direitos e demais ativos destinados ao Fundo em Capitalização deverão 
ser a ele imediatamente vinculados e somente poderão ser utilizados para 
pagamento dos beneficiários desse fundo;  
III - deverá ser promovida a separação orçamentária, financeira e contábil dos 
recursos e obrigações vinculados a cada um dos fundos;  
IV - fica vedada transferência de beneficiários, recursos ou obrigações entre 
os fundos, não se admitindo, também, a previsão da destinação de 
contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios do outro, 
ressalvada a revisão da segregação de que trata o art. 60; e  
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V - as avaliações atuariais deverão considerá-la para fins do encaminhamento 
dos documentos e informações de que trata o art. 68 e apurar, por fundo, os 
custos, compromissos e resultado atuarial, sendo que o Fundo em Repartição 
deve ser avaliado por processo atuarial à taxa de juros de que trata o art. 27. 
 

55. Conforme incisos III e IV do dispositivo normativo acima ocorrerá a 

separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações vinculadas 

a cada um dos fundos sendo vedada a transferência de beneficiários, recursos ou 

obrigações entre eles, bem como a previsão da destinação de contribuições de 

grupo para o financiamento dos benefícios do outro. 

56. Todavia, após estudo técnico e prévia aprovação da Secretaria de 

Previdência, será possível rever os parâmetros utilizados para a constituição dos 

fundos ou mesmos desfazê-los, mediante a revisão da segregação de massas, de 

modo que seja garantida a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime 

nos termos do artigo 60 da Portaria 464/2018 MF: 

Art. 60. O RPPS que implementar a segregação da massa somente poderá 
alterar os seus parâmetros ou desfazê-la por meio de apresentação do estudo 
técnico previsto no art. 57 e prévia aprovação da Secretaria de Previdência, 
devendo ser demonstrado o atendimento dos pressupostos que garantam a 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime. 

57. Depreende-se, pelo teor geral da Portaria 464/2018 MF que no Fundo 

em Capitalização o objetivo consiste em não haver aportes financeiros pelo Poder 

Público, mas tão somente as contribuições patronais, sendo os seus recursos 

geridos por um plano de capitalização, de forma a manter o equilíbrio atuarial. 

58. Cabe esclarecer, ainda, nos termos dos §1º e §2º do art. 57 da Portaria 

464/2018 MF o ente deve encaminhar para Secretaria de Previdência, no prazo de 

30 dias contados da data da lei que instituir a segregação de massas, o texto 
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legislativo, acompanhada do estudo técnico realizado para análise da sua 

adequação à exigência do equilíbrio financeiro e atuarial.  

Art. 57. (...) 
§ 1º O estudo técnico a que se refere este artigo deverá ser encaminhado à 
Secretaria de Previdência para análise de sua adequação à exigência do 
equilíbrio financeiro e atuarial, acompanhado da lei de instituição da 
segregação e dos documentos e informações previstos nos incisos I, III, IV, VI 
a VIII do art. 68.  
§ 2º O ente federativo deverá encaminhar para análise da Secretaria de 
Previdência toda documentação prevista neste artigo em até 30 (trinta) dias 
contados da publicação da lei que instituiu a segregação.  

59. Na hipótese de não haver o encaminhamento do estudo técnico e da lei 

no prazo de 30 dias ou verificado o não atendimento dos parâmetros estabelecidos 

na Portaria 464/2018 MF para a Segregação de Massas, o ente federativo deverá 

apresentar nova proposta ou o estabelecimento de plano de amortização para nova 

apreciação da Secretaria de Previdência, devendo garantir que os recursos 

continuam sendo vertidos para constituição de reservas do Fundo em Capitalização, 

até que seja instituída, por meio de lei, proposta adequada para o equacionamento 

do déficit, de conformidade com os §§ 3º e 4º do art. 57 Portaria 464/2018 MF: 

 
Art. 57 (...) 
§ 3º Em caso de não encaminhamento da documentação no prazo previsto no 
§ 2º, será considerado que o ente federativo não demonstrou o equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS, até que seja procedido aquele envio.  
§ 4º Caso seja identificado pela Secretaria de Previdência o não atendimento 
aos parâmetros previstos nesta Portaria, o ente federativo deverá apresentar 
nova proposta de segregação da massa ou de estabelecimento de plano de 
amortização para sua aprovação prévia, devendo garantir que os recursos 
continuem sendo vertidos para a constituição de reservas do Fundo em 
Capitalização até que seja instituída, em lei, proposta adequada para 
equacionamento do deficit.  
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60. Observa-se, portanto, que a Segregação de Massas apresenta 

características e exigências normativas bem distintas do Plano de Amortização, 

cabendo ao ente optar pela modalidade de equacionamento de déficit atuarial que 

demonstrem melhor viabilidade financeira e orçamentária, inclusive no tocante aos 

limites fiscais previsto na LRF. 

 

DO QUADRO RESUMO DAS SITUAÇÕES EXPLICITADAS ACIMA 

61.  Para melhor compreensão acerca da repercussão no limite com gasto 

de pessoal, dos repasses de recursos do ente para o Regime Próprio de 

Previdência, para fins de eliminação do déficit financeiro e atuarial, elaborou-se a 

tabela abaixo: 

 SITUAÇÃO – RECURSOS DO TESOURO AO RPPS 
Despesa 
Pessoal? 

Sim Não 

 Déficit Financeiro   

1 - repasse do tesouro para fazer face ao déficit X  

 Déficit Atuarial – Plano de Amortização:   

2 
- alíquota contribuição suplementar  
(natureza da alíquota patronal principal = encargos 
sociais e contribuições) 

X  

3 
- aporte periódico (5 anos aplicados, no mínimo) 
(natureza de outras despesas correntes) 

 X 

4 

- aporte periódico (utilizado indevidamente antes de 
completar 5 anos de aplicação; deixa de ser 
considerado como outras despesas correntes e oassa e 
se caracterizar como repasse do tesouro para fazer face 
ao déficit financeiro) 

X  

 Déficit Atuarial – Segregação de Massas:   

5 
- Fundo de Repartição – déficit financeiro 
(grupo fechado, em extinção) 

X  
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6 

- Fundo de Capitalização – equilíbrio atuarial 
(ingresso depois da lei; saldo todos recursos RPPS 
acumulados antes da lei; sem necessidade aportes do 
tesouro) 

  

 

DOS PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS PELO RPPS 

62. Cumpre esclarecer ainda, que nos termos do art. 19, §1º, inciso V da 

LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) na verificação dos limites com gasto 

de pessoal não serão computadas as despesas com inativos da seguinte forma:  

Art. 19. (...) 
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não 
serão computadas as despesas: 
(...) 
 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. 

63. Diante disto, tem-se que no momento em que se faz o pagamento de 

benefícios previdenciários aos aposentados e pensionistas, independentemente dos 

recursos utilizados serem provenientes de contribuição previdenciária suplementar 

ou dos aportes periódicos de recursos, os valores correspondentes não serão 

computados na despesa com pessoal para fins de aferição do limite fiscal 

estabelecido na LRF.  

64. Acerca do tema Luiz Henrique Lima e Alexandre Manir Figueiredo 

comentam: 
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Destaca-se que a vantagem disposta no art. 19 da LRF, de serem excluídas 
algumas despesas do limite fiscal, relacionadas à previdência, alcança tão 
somente os valores atinentes ao pagamento de inativos e pensionistas, 
não se beneficiando, portanto, os valores que guardam relação com a 
alíquota de contribuição patronal normal e nem a suplementar. Assim, 
ao analisar as opções para amortizar o déficit atuarial, durante a fase de 
elaboração da avaliação atuarial, o ente federado, juntamente com o 
RPPS e o atuário, devem avaliar se a alíquota de contribuição 
suplementar é viável, principalmente sob o ponto de vista de limite 
fiscal, para os entes que se encontram próximos ao limite da despesa 
com pessoal.  
(...) 
Outra vantagem fiscal do aporte periódico é sua vinculação previdenciária, ou 
seja, trata-se de recurso vinculado orçamentariamente ao fundo do 
RPPS, e, portanto, as despesas com pagamento de inativos, 
pensionistas e demais benefícios custeados com o recurso do aporte 
periódico poderão ser deduzidas da despesa bruta com pessoal, nos 
termos do art. 19 da LRF. (LIMA, Luiz Henrique; SARQUIS, Alexandre Manir 
Figueiredo (Coord.). Controle externo dos regimes próprios de previdência 
social: estudos de ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de 
Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 151/152). 

65. A Secretaria Especializada, no Certificado n.º4997/2018 (f. 28-35) 

manifestou-se no mesmo sentido, da seguinte forma:  

“os valores resultantes da aplicação dessa alíquota entram no cálculo da 
despesa com pessoal, por serem recolhida pelo ente à entidade 
previdenciária e serão deduzidas dessa despesa quando forem utilizados 
para pagar os benefícios previdenciários”;  
“aportes Periódicos: cobertura de Déficit Atuarial – Não compõe a Despesa 
Bruta com Pessoal – É dedutível quando for utilizada para pagamento de 
benefícios previdenciários desde que sejam atendidos os requisitos dos 
incisos I e II do artigo 1º da Portaria MPS nº 746/2011”. 

 

DA CONCLUSÃO 

66. Diante da análise acima, cumpre responder ao consulente que a 

contribuição previdenciária suplementar realizada pelo ente federativo com o escopo 

de equacionar o déficit atuarial, por ter natureza idêntica a da contribuição patronal 
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principal, classificada no código 3.1.91.13, irá compor a despesa total de pessoal, 

estabelecida o art. 18 da LC 101/2000. 

67. Por outro lado, os valores correspondentes aos Aportes Periódicos 

realizados pelo município para equacionar o déficit atuarial do RPPS, instituído 

conforme as exigências estabelecidas nas Portarias 464/2018 MF e 746/11 do 

Ministério da Previdência tem natureza de “outras despesas correntes” (código 

3.3.91.97), conforme MCASP, portanto, não serão incluídos na Despesa de Pessoal 

e, por conseguinte, no limite fiscal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

68. Considerando que os valores provenientes dos aportes periódicos de 

recursos e contribuição previdenciária suplementar possuem como escopo a 

capitalização de recursos, para fins de equacionar o déficit atuarial, eles não 

poderão ser utilizados de imediato para pagamento de benefícios previdenciários, 

sob pena de descaracterizar o seu objetivo, evidenciando assim, a sua aplicação 

para cobrir déficit financeiro.  

69. Neste ponto, cumpre esclarecer que os valores despendidos pelo ente, 

a titulo de aporte periódico, com o objetivo de equacionar déficit atuarial, devem 

permanecer aplicados por 5 anos, conforme previsto no inciso II do art. 1º da 

Portaria MPS n.º 746/2011, para capitalização destes recursos. Para tanto, eles 

deverão ser controlados separadamente dos demais recursos, de forma a evidenciar 

a vinculação para a qual foram instituídos.  

70. Assim, se o ente utilizar-se dos montantes correspondentes aos 

referidos aportes antes do prazo de 5 anos restará descaracteriza a sua natureza, 

demonstrando que esse recursos foram utilizados para cobrir déficit financeiro, caso 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

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\01400015-19-resultado.docx 
 

46 

 

em que deverão ser contabilizados como despesa de pessoal, impactando o limite 

fiscal estabelecido na LRF.  

71. Aliás, apenas para ilustrar, cabe mencionar que a consulta formulada 

originou-se de situação vivenciada no município na qual os aportes periódicos de 

recursos foram utilizados para pagamento de benefícios previdenciários antes do 

prazo estabelecido na Portaria MPS 746/2011 (cinco anos), razão pela qual 

incidiram na Despesa de Pessoal, por caracterizar-se como recursos utilizados para 

suprir déficit financeiro e não atuarial. Diante disto os requerimentos formulados pelo 

município, para revisão do índice de pessoal foram indeferidos por esta Corte de 

Contas (Processos 07874/18, 11088/18 e 14198/18). 

72. Cumpre esclarecer também que, ao realizar o pagamento de benefícios 

previdenciários aos aposentados e pensionistas, independentemente dos recursos 

utilizados serem provenientes de contribuição previdenciária suplementar ou dos 

aportes periódicos de recursos, os valores correspondentes não serão computados 

na despesa com pessoal para fins de aferição do limite fiscal estabelecido na LRF.  

73. Acrescenta-se ainda que, embora a Unidade Técnica em alguns pontos 

de sua manifestação tenha fundamentado seu entendimento na Portaria MPS 

403/2008, a relatoria verificou a sua revogação mediante a publicação da Portaria 

464/2018 (art. 86), razão pela qual respaldou sua proposta neste último normativo. 

Contudo, esta alteração normativa não influiu de forma substancial na análise 

técnica realizada pela Especializada. 

74. Conforme todo o acima exposto, amparado na fundamentação 

supracitada, 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 
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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. 

75. 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 28 de junho de 2019.  

 
 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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