Consulta formulada pelo Município de
Ribeirão Preto
TC- 21431.989.18

Apresentação do voto ao E. Tribunal Pleno
Sessão de 15-05-2019

Conselheiro
Sidney Estanislau Beraldo
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Leitura 1
Introdução
O assunto é consulta, sob minha relatoria, realizada pela Prefeitura de Ribeirão Preto, acerca dos
aportes realizados por município em plano financeiro de Regime Próprio de Previdência Social.
A consulta foi feita por parte legítima, Prefeito Municipal, e a apreciação do mérito carrega
relevante interesse público, vez que vai permitir que este Tribunal uniformize a sua própria
fiscalização sobre o assunto e oriente seus jurisdicionados.
Proponho, portanto, que a consulta seja conhecida.
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Pergunta Formulada

"Os aportes efetuados por Município para
cobertura da insuficiência financeira do
grupo de segurados pertencentes ao Plano
Financeiro do RPPS, decorrentes de
segregação da massa, são considerados
despesa com pessoal, para fins de apuração
dos limites legais de que trata a Lei de
Responsabilidade Fiscal (arts. 18 a 23 da LC
101/00)?"
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Leitura 2
Passando à pergunta formulada.
A dúvida da consulente é sobre o aporte, feito pelos municípios, para cobertura de insuficiência
financeira de RPPS, e se isso entra nos limites de despesa com pessoal.
A relação entre os gastos previdenciários e a despesa de pessoal é matéria complexa, que já foi
alvo de discussão
em outros contextos e provocou alguns desencontros
nesta Casa.
Por isso, para expor os caminhos que vão levar até a resposta desta consulta, começo destacando
dois conceitos principais:
O primeiro é o conceito de insuficiência financeira, ou seja, o que é esse déficit do RPPS que
precisa ser coberto pelo ente federativo.
O segundo é revisitar a forma de cálculo da despesa com pessoal, principalmente, o que pode e o
que não pode ser descontado para apurar os limites que são tratados na LRF.
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Definindo Insuficiência Financeira

Para apurar a situação de
determinado RPPS, é necessário
realizar uma avaliação atuarial
 Trata-se de estudo de longo

prazo, baseado nas
características biométricas,
demográficas e econômicas da
população, com o objetivo de
estabelecer os recursos
necessários para a garantia dos
pagamentos dos benefícios
previstos pelo plano

RPPS
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Leitura 3
Começando pela insuficiência financeira.
O primeiro ponto a se destacar é que, para que se possa determinar a situação de equilíbrio de
qualquer RPPS, é preciso fazer uma avaliação atuarial, seguindo metodologia definida pelo
Ministério da Previdência Social.
Essa avaliação é uma análise de longo prazo, que tem de levar em consideração as
características da população e projetar os recursos necessários para garantir o pagamento do
plano de benefícios no futuro.
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Definindo Insuficiência Financeira
Déficit Atuarial
Desequilíbrio a valor presente
entre:
o fluxo das receitas e
o fluxo das obrigações do RPPS,
ambos estimados e projetados
atuarialmente
Déficit Financeiro
(ou Insuficiência Financeira)
Desequilíbrio, em determinado
exercício financeiro, entre:
as receitas auferidas e
as obrigações do RPPS
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Leitura 4
Caso essa avaliação indique déficit, ele será do tipo Atuarial, calculado a partir do valor
presente desses fluxos de receitas e despesas estimados.
Já o Déficit Financeiro (ou Insuficiência Financeira), é o desencontro entre despesas e receitas
do RPPS em um determinado exercício financeiro. Ou seja, não se trata do resultado de uma
análise de longo prazo, mas de uma falta de caixa naquele determinado ano, que o ente
federativo é obrigado a cobrir.
Em resumo, o Déficit Financeiro é desequilíbrio em um ponto no tempo, enquanto o Déficit
Atuarial representa um desequilíbrio que envolve expectativas de longo prazo.
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Formas de Equilibrar o RPPS
Em caso de desequilíbrio atuarial, a Portaria MPS n° 403/2008 indica 2
alternativas, ambas implantadas mediante lei:
Plano de
Amortização

• Prazo máximo de 35 anos
• Acumulação dos recursos via alíquota de
contribuição patronal suplementar, ou aportes
do ente para cobertura de déficit atuarial

Plano
Previdenciário
Segregação de
Massas
Plano
Financeiro

• Segurados admitidos
após a data de corte
• Aportes do ente para
cobertura de déficit
atuarial
• Segurados admitidos
antes da data de corte
• Aportes do ente para
cobertura de déficit
financeiro
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Leitura 5
Caso se constate que há Déficit Atuarial, existem basicamente duas alternativas que a
regulamentação oferece para equacionar o regime de previdência: estabelecer um Plano de
Amortização ou Segregar Massas. Sem entrar em detalhes sobre as peculiaridades de cada
alternativa, o importante é entender que ambas têm que ser estabelecidas mediante lei.
No Plano de Amortização, todos os segurados são mantidos juntos e os aportes do ente
federativo são pré-definidos para zerar o desequilíbrio atuarial em no máximo 35 anos. Esses
são aportes para cobertura de déficit atuarial.
Já na Segregação de massas, temos dois grupos de segurados. O Plano Previdenciário é muito
semelhante ao Plano de Amortização, com a diferença de que, nele, só entram os segurados
admitidos após uma determinada data de corte. Ou seja, é um plano mais jovem e, portanto, mais
saudável financeiramente.
No Plano Financeiro ficam os segurados antigos. Aqui, a regulamentação é clara: não há que se
falar em equilíbrio atuarial do Plano Financeiro. O que se tem é apenas um ajuste de contas
ano a ano, e nenhuma acumulação de recursos. Logo, existem apenas aportes para cobertura
de déficit financeiro.
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Formas de Equilibrar o RPPS

Caso não haja instituição de alguma das formas de
equilíbrio estabelecidas conforme as regras da
Portaria MPS nº 403/08, qualquer aporte de recursos
do ente federativo no respectivo RPPS será
considerado aporte para cobertura de déficit
financeiro ou constituição de reserva para essa mesma
finalidade em outro exercício, não vinculado ao
orçamento do RPPS
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Leitura 6
Mas existe uma outra situação, a dos Estados e municípios que ainda não definiram em lei
nenhuma forma de equilíbrio.
Nesses casos, a regulamentação diz que qualquer aporte do ente federativo vai ser considerado
para a cobertura de déficit financeiro. Se o ente repassar recursos em excesso e houver
acumulação, considera-se como aporte para déficit financeiro em exercício futuro.
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Características do Aporte para Déficit Financeiro
O aporte para cobertura de Déficit Financeiro tem cinco
características principais:
 Apurado em cada exercício;
 Não tem valores preestabelecidos, condições ou reserva orçamentária
aprovados em lei;
 Como regra geral, não tem a finalidade de acumulação de recursos;
porém, caso haja a constituição de reserva, ela será considerada
destinada à mesma finalidade, de cobertura de déficit financeiro, mas
em exercício futuro;
 Realizado como interferência financeira, ou seja, não envolve
execução orçamentária;
 Não constitui recurso vinculado ao RPPS.
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Leitura 7
Desta forma, o déficit financeiro tem cinco características principais:


É apurado em cada exercício;



Não tem valores preestabelecidos;



Não tem a finalidade de acumulação de recursos;



É realizado como interferência financeira;



E não constitui recurso vinculado ao RPPS.
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Definindo Despesa com Pessoal
Despesa
Total com
Pessoal

Despesas
não
Computadas

Gastos com ativos, inativos e pensionistas, com quaisquer
espécies remuneratórias

Despesas com inativos custeadas por recursos vinculados,
provenientes de:
a) contribuições dos segurados;
b) compensação financeira (§ 9º do art. 201 da CF);
c) demais receitas arrecadadas por fundo vinculado à
atividade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos
e ativos;
d) de outros recursos vinculados.

* Manual de Demonstrativos Fiscais

Art.
19
§ 1°
LRF
MDF*

Despesa Líquida com
Pessoal
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Leitura 8
Passemos, então, para a definição de Despesa com Pessoal. Partimos da Despesa Bruta, que
são, basicamente, os gastos com ativos, inativos e pensionistas. Na sequência, deduzimos as
Despesas não Computadas, que são custeadas com determinadas receitas que entram no RPPS.
Algumas dessas receitas que custeiam despesas passíveis de desconto são mencionadas na própria
LRF:
a) contribuições dos segurados;
b) compensação financeira entre Regimes de Previdência;
c) demais receitas arrecadadas por fundo vinculado a essa finalidade.
Estas são receitas externas ao orçamento público e podem ser deduzidas porque os limites da
LRF se destinam aos gastos laborais suportados pelo Tesouro.
E, finalmente, a Secretaria do Tesouro Nacional permite que despesas custeadas por outros
recursos vinculados ao RPPS também sejam descontadas.
O resultado é a Despesa Líquida com Pessoal, aquela que será observada para aferição do
atendimento aos limites mencionados na LRF.
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Recursos Vinculados ao RPPS
Podem ser descontadas da Despesa Bruta com Pessoal as
despesas com inativos e pensionistas custeadas por
Recursos Vinculados
São Recursos Vinculados ao RPPS:
 Aqueles explicitados no artigo 19, § 1°, da LRF;
 Aportes para cobertura do Déficit Atuarial (respeitados 5 anos de
carência);
 Contribuições patronais (dedução por motivos contábeis)
As despesas custeadas mediante Aportes para
cobertura do Déficit Financeiro, bem como por
outros recursos não vinculados, não poderão ser
descontadas e comporão o saldo da Despesa Líquida
com Pessoal
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Leitura 9
Sendo assim, podem ser descontados da Despesa Bruta os recursos vinculados ao RPPS.
São recursos vinculados apenas aqueles mencionados pela LRF, além dos aportes para
cobertura de déficit atuarial e as contribuições patronais.
Os aportes para cobertura de déficit financeiro não são receitas vinculadas ao RPPS. Logo, as
despesas que essas receitas custeiam não podem ser descontadas.
Esse é um ponto que gerou algumas conclusões equivocadas durante o andamento deste processo,
porque muitos entenderam que, se não pode ser descontado, significa que o aporte para a
cobertura de déficit financeiro é despesa com pessoal.
Só que essa conclusão está equivocada. O aporte para cobertura de déficit financeiro não pode
ser descontado porque nunca foi despesa com pessoal.
E trago um exemplo numérico, que consta do próprio Manual da STN (MDF), para ilustrar esse
ponto.
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Exemplo Numérico
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Remuneração Pessoal
Ativo = $ 600

Tesouro
Contribuição
Patronal
$ 100

RPPS

Contribuição
Inativos e Pensionistas
$ 15

Remuneração
Inativos e Pensionistas = $ 400

Despesa Bruta com Pessoal
Receita vinculada do RPPS

Pessoal
Ativo

Inativos e
Pensionistas

DESPESA BRUTA COM PESSOAL
Tesouro (Remuneração Ativos + Contribuição Patronal): 700
RPPS (Remuneração Inativos e Pensionistas):
400
1100
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Leitura 10
Temos representados o Tesouro e o RPPS. Ambos compõem os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social.
Primeiro, vamos representar as despesas com pessoal realizadas pelo Tesouro. No exemplo,
assumimos o pagamento de $600 como remuneração para o Pessoal Ativo e de $100 de
Contribuição Patronal, para o RPPS.
O RPPS, por sua vez, deve pagar $400 para Inativos e Pensionistas.
Em seguida, vamos definir a Despesa Bruta com Pessoal, que é a soma desses três valores e
totaliza $1.100.
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Leitura 11
Abordaremos, agora, as receitas do RPPS. A contribuição patronal era despesa sob o ponto de
vista do Tesouro, mas é receita sob o ponto de vista do RPPS. Pessoal Ativo, Inativos e pensionistas
também pagam suas contribuições ($100 + $35 + $15 = $150).
Observemos que a conta não fecha, o que caracteriza um RPPS deficitário ($400 - $150 = $250).
Mas antes de tratar do déficit, apuremos a Despesa Líquida com Pessoal, seguindo a execução
do orçamento.
Pelo artigo 19, parágrafo 1º da LRF, as despesas custeadas pelas contribuições de terceiros
podem ser descontadas da Despesa Bruta com Pessoal. Descontamos, portanto, $50.
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Despesa Líquida com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Remuneração Pessoal
Ativo = $ 600

Tesouro
Desconto por
dupla contagem
(operação
intraorçamentária)

Contribuição
Patronal
$ 100

RPPS

Contribuição
Inativos e Pensionistas
$ 15

Remuneração
Inativos e Pensionistas = $ 400

Despesa Bruta com Pessoal
Receita vinculada do RPPS

Pessoal
Ativo

Inativos e
Pensionistas

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
Tesouro (Remuneração Ativos + Contribuição Patronal):
RPPS (Remuneração Inativos e Pensionistas):
(-) Contribuição dos Segurados (Ativos, Inat. e Pens.):
(-) Contribuição Patronal:

700
400
-50
-100
950
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Leitura 12
Já a contribuição patronal tem uma peculiaridade: é uma operação intraorçamentária. Esses
$100 pagos pelo Tesouro custeiam parte dos $400 a serem pagos pelo RPPS. Isso significa que, se
somarmos os dois na consolidação do orçamento, teremos uma dupla contagem de parte da
despesa.
Descontamos, então, os $100 de contribuição patronal e chegamos a uma Despesa Líquida com
pessoal de $950.
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Composição das Despesas com Pessoal
Despesa Bruta com Pessoal = $1.100
[$600 + $400 + $100]
Remuneração
inativos e
pensionistas:
400

Despesa Líquida com Pessoal = $950
[$600 + $400 + $100 - ($100 + $50)]

Remuneração
inativos e
pensionistas:
400
Remuneração
pessoal ativo:
600

Remuneração
pessoal ativo:
600

Contribuição
Patronal: $100

(-) Despesas
custeadas por
Contribuição de
Ativos, Inativos e
Pensionistas = $50
(-) Despesas
custeadas por
Contribuição
Patronal = $100
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Leitura 13
Aqui temos dois gráficos que mostram a composição da Despesa com Pessoal.
No primeiro, toda a pizza mostra a Despesa Bruta com Pessoal.
Com os descontos mencionados anteriormente, o restante da pizza corresponde à Despesa
Líquida com Pessoal, conforme mostrado no segundo gráfico.
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Remuneração Inativos e Pensionistas
Remuneração Inativos e Pensionistas
Forma de custeio da despesa de $400 do RPPS
Contribuição

Situação Inicial:
Déficit Financeiro
Déficit
Financeiro
$250

Contribuição
Patronal =
Patronal
$100 $ 100

Contribuição
Contribuição
Ativos,
Inativos
Ativos, einativos e
Pensionistas
pensionistas
= $ 50
$50
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Leitura 14
Voltando ao déficit, a despesa de $400 é custeada pelos $100 de contribuição patronal e pelos $50
da Contribuição de Ativos, Inativos e Pensionistas.
Logo, a situação inicial desse RPPS é de déficit financeiro de $250.
Sabemos que é um déficit financeiro porque esse é o resultado de um determinado exercício e
porque as receitas vinculadas do RPPS já apareceram dentro do orçamento.
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Remuneração Inativos e Pensionistas
Remuneração Inativos e Pensionistas
Forma de custeio da despesa de $400 do RPPS
Contribuição

Ente Federativo realiza
a cobertura do Déficit
Aporte
para
cobertura
de Déficit
Financeiro
$250

Contribuição
Patronal =
Patronal
$100 $ 100

Contribuição
Contribuição
Ativos,
Inativos
Ativos, einativos e
Pensionistas
pensionistas
= $ 50
$50

Interferência Financeira
(sem execução
orçamentária; não é receita
vinculada do RPPS)
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Leitura 15
Dessa forma, o ente federativo deverá realizar um repasse de recursos para cobrir o déficit.
Essa operação, chamada Interferência Financeira, é extraorçamentária e, como vimos, não é
recurso vinculado.
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Interferência Financeira
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Remuneração Pessoal
Ativo = $ 600

Tesouro
Aporte
para
Cobertura
do Déficit
Financeiro
$ 250

Contribuição
Patronal
$ 100

RPPS

Contribuição
Inativos e Pensionistas
$ 15

Remuneração
Inativos e Pensionistas = $ 400

Despesa Bruta com Pessoal
Receita vinculada do RPPS
Interferência Financeira
(Execução Extraorçamentária)

Pessoal
Ativo

Inativos e
Pensionistas

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
Tesouro (Remuneração Ativos + Contribuição Patronal):
RPPS (Remuneração Inativos e Pensionistas):
(-) Contribuição dos Segurados (Ativos, Inat. e Pens.):
(-) Contribuição Patronal:

700
400
-50
-100
950
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Leitura 16
Como a operação ocorre fora do orçamento, o cálculo da Despesa com Pessoal não se modifica
após a interferência financeira.
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Pontos a Ressaltar
Ente: não registra despesas a serem honradas por desequilíbrio financeiro
gasto contabilizado pelo RPPS = descentralização financeira

Sem duplicidade de registros orçamentários = valores não
podem ser descontados
Conclui-se que:
a) Aporte para cobertura de Déficit Financeiro não é
Despesa com Pessoal, sob o ponto de vista do ente
federativo;
b) O cálculo da Despesa Líquida com Pessoal não se
modifica após a realização da Interferência Financeira;
c) Tais efeitos independem de a Interferência Financeira ser
feita sob o contexto da segregação de massas.
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Leitura 17
Portanto, vale destacar que:
O ente não registra as despesas orçamentárias a serem honradas por desequilíbrio financeiro,
pois o próprio RPPS já terá contabilizado esse gasto. Assim ocorre apenas uma
descentralização financeira;
Como o ente não contabiliza o gasto, não há duplicidade de registros orçamentários e, portanto,
esses valores não podem ser descontados para o cálculo da Despesa Líquida com Pessoal.
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Resposta à Consulta
"Os aportes efetuados por Município para cobertura
da insuficiência financeira do grupo de segurados
pertencentes ao Plano Financeiro do RPPS,
decorrentes de segregação da massa, são
considerados despesa com pessoal, para fins de
apuração dos limites legais de que trata a Lei de
Responsabilidade Fiscal (arts. 18 a 23 da LC 101/00)?"
Os aportes realizados pelo ente federativo para cobertura de
insuficiência financeira em seu RPPS não são considerados despesa
com pessoal para fins de verificação do atendimento dos limites
definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal
Todavia, as despesas custeadas por tais recursos é que compõem
a Despesa Total (ou Bruta) com Pessoal para esses mesmos fins,
não podendo ser deduzidas para o cálculo da Despesa Líquida
com Pessoal
18

Leitura 18
Podemos, dessa forma, partir para a resposta da consulta.
Trago novamente a pergunta, para facilitar a leitura.
“Os aportes efetuados por Município para cobertura da insuficiência financeira do grupo
de segurados pertencentes ao Plano Financeiro do RPPS, decorrentes de segregação da
massa, são considerados despesa com pessoal, para fins de apuração dos limites legais de
que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 18 a 23 da LC 101/00)?"
E a resposta se dá nos seguintes moldes:
1) Os aportes realizados pelo ente federativo para cobertura de insuficiência financeira
em seu RPPS não são considerados despesa com pessoal para fins de verificação do
atendimento dos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
2) Todavia, as despesas custeadas por tais recursos compõem a Despesa Total (ou Bruta)
com Pessoal para esses mesmos fins, não podendo ser deduzidas para o cálculo da
Despesa Líquida com Pessoal.

Slide 19

Manual do TCE

O manual editado por este Tribunal de Contas, intitulado
“Previdência”, ed. 2016, em seu item 10.2.1 (pg. 25) orienta
que “os repasses efetuados pelos entes como aportes
deverão ser contabilizados como interferência financeira,
não se caracterizando como despesas de pessoal”.

A passagem está correta, porém não
orienta que o desconto das
despesas custeadas pelo aporte não
é permitido

Por não se tratar de despesa com
pessoal, a redação pode ter
sugerido que o desconto do valor do
repasse era permitido
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Leitura 19
Para finalizar, uma última observação.
O Manual sobre Previdência editado por este Tribunal trata desse assunto e afirma que os
repasses efetuados pelos entes como aportes deverão ser contabilizados como interferência
financeira, não se caracterizando como despesas de pessoal.
O ponto de crítica ao manual é que o texto afirma que a interferência financeira não é despesa
com pessoal, o que está correto; porém, não explica que o desconto das despesas custeadas pelo
aporte não é permitido.
O senso comum sugere que “se não é despesa com pessoal, então podemos descontar”, quando,
tecnicamente, o entendimento deve ser justamente o oposto: “porque não é despesa para o
Tesouro, não se trata de receita vinculada do RPPS; por isso não se pode descontar”.
E, ao omitir esse ponto, a redação do manual ficou incompleta.
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Jurisdicionados

218 Municípios do Estado de
São Paulo possuem RPPS

28 realizaram Segregação de Massas
5

Ao menos efetuaram indevidamente o desconto dos
aportes para cobertura de insuficiência financeira do cálculo
da Despesa Líquida com Pessoal, sem que tais valores
tivessem sido inicialmente considerados na Despesa Bruta
com Pessoal
Isso reduziu seus respectivos percentuais de
Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida
20

Leitura 20
Tendo isso em mente, fiz um levantamento em meu gabinete da situação dos municípios que
possuem RPPS.
E concluí que, dos 28 municípios que segregaram massa, pelo menos 5 realizaram esses
descontos indevidamente, o que reduziu seus respectivos percentuais de Despesa Líquida com
Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida.
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Sugestões de Encaminhamento
Reformulação do Manual “Previdência” naquilo que se refere aos
aportes para cobertura de déficit financeiro;
Adoção de uma regra de transição para fins de verificação do
cumprimento do limite. Assim, as despesas custeadas com recursos
repassados por meio de aportes para cobertura de déficit financeiro
de seu RPPS passariam a integrar a Despesa Líquida com Pessoal:
Em 2019, no mínimo 10%
Em 2020, no mínimo 25%
Em 2021, no mínimo 45%
Em 2022, no mínimo 70%
Em 2023, 100%
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Leitura 21
Portanto, sugiro, primeiramente, que o manual seja reformulado, de forma que a orientação
fornecida passe a ser mais completa e em linguagem acessível aos jurisdicionados.
E, segundo, proponho que a sugestão feita pela SDG seja acatada, e que, para fins de verificação
do cumprimento dos limites da LRF, a despesa custeada com o aporte para cobertura de déficit
financeiro passe a integrar a Despesa Líquida com Pessoal nas seguintes proporções:
Em 2019, no mínimo 10%
Em 2020, no mínimo 25%
Em 2021, no mínimo 45%
Em 2022, no mínimo 70%
E em 2023, 100%.
É como voto.

Obrigado!
Sidney Estanislau Beraldo
15-05-2019

