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Assunto: Resposta à consulta a respeito da possibilidade e viabilidade de
destinação do imposto de renda retido na fonte sobre os proventos dos
aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS, após a arrecadação ao
ente, com posterior destinação ao RPPS, com vistas ao equacionamento do
deficit por plano de amortização, "transferências destinadas a promover o
equilíbrio atuarial", precedido de estudo técnico e processo de
transparência.
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
10133.100348/2022-68.
 

Senhor Presidente da ANEPREM,
 

1. A Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e
Municípios- ANEPREM, doravante identificada como Interessada, por meio da Consulta
S/N (SEI nº 23902330), inicialmente questiona quanto à possibilidade e a viabilidade de
destinação da receita correspondente ao Imposto de Renda, retido na fonte (IRRF) no
âmbito do RPPS, após a arrecadação pelo ente, com posterior destinação ao RPPS na
condição de "transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial", precedido de
estudo técnico e processo de transparência.
2. No mesmo expediente propõe que esta Secretaria de Previdência Social,
com base no art. 9º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, e na Portaria 464/2018:
“promova a orientação ou instrução aos regimes próprios de previdência social,
mediante prévio estudo e procedimento de transparência, sobre a viabilidade de
destinação da receita correspondente ao imposto de renda, retido na fonte no âmbito



do RPPS, após a arrecadação ao ente, que seja destinado ao RPPS na condição de
"transferências destinadas a promover o equilíbrlo atuarial", nos moldes do art. 62 da
Portaria MF 464/2018, combinado com o art. 6º  da Lei 9.717/98, com os respectivos
reflexos financeiros e atuariais”, para o equacionamento do déficit financeiro e atuarial
e a, consequente, manutenção da sustentabilidade do regime previdenciário.
3. Em atenção ao proposto pela Interessada, informa-se que o art. 249 da
Constituição Federal de 1988 e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 1998, trazem a
possibilidade dos entes federativos constituírem fundos integrados, com recursos
provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Na
esfera de regulamentação infralegal, o art. 62 da Portaria MF nº 464/2018, que definia
 parâmetros para o aporte de bens, direitos e demais ativos ao RPPS, foi substituído, a
partir de 01/07/2022, pelos novos termos do art. 63 da Portaria MTP nº 1.467/2022.
Assim a viabilidade de destinação de outras receitas ao RPPS será verificada, caso a
caso, por meio de  procedimentos e estudo atuarial que atendam aos requisitos da
norma vigente, e que, sobretudo, atestem a solvência e a liquidez do plano de
benefícios.
4. Em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.139, de 2019, este
Ministério do Trabalho e Previdência promoveu a revisão e a consolidação de atos
normativos infra decreto (portarias, instruções e orientações normativas), que
versavam sobre matérias aplicáveis aos regimes próprios de previdência social (RPPS)
e, em 06/06/2022, publicou-se a portaria geral, Portaria MTP nº 1.467/2022, que
revogou os atos normativos objeto dessa consolidação, dentre eles a Portaria MF nº
464/2018, que tratava dos aspectos atuariais concernentes ao RPPS.
5. Assim sendo, em nova disciplina, coube ao art. 63 da Portaria MTP nº
1.467/2022 dispor sobre o aporte de bens, direitos e demais ativos ao RPPS com o
objetivo de promover a solvência, liquidez do plano de benefícios administado pelo
RPPS, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
6. Quanto aos aspectos atuariais e considerando o dispositivo supracitado,
em relação ao presente caso de aporte/destinação de receitas ao RPPS na condição de
transferências destinadas a promover o equilíbrlo atuarial,  destaca-se o seguinte:

a) No caso de serem considerados no fluxo de caixa atuarial do Fundo em
Capitalização valores de aportes de receitas de  IRRF, complementados ou
não com valores de outros aportes, contribuições extraordinárias ou mesmo
de outros recursos, tem-se que o total de referidos valores devem ser
suficientes, ano a ano, para a preservação do regime financeiro de
capitalização previsto na nota técnica atuarial do RPPS, de forma que o
lastro dos compromissos totais relativos a benefícios se mantenham
previamente fundados e atendam aos imperativos de solvência e liquidez.
 
b) Deverá ser elaborado processo transparente de avaliação, com prévio
levantamento e estudo técnico, que demonstrem a viabilidade econômico-
financeira dos valores a serem aportados, que considere prazos e
vencimento das obrigações previdenciárias.
 
c) Submeter o estudo, o processo de avaliação e análise de sua viabilidade
econômico-financeira á aprovação do conselho deliberativo do RPPS e
disponibilizar estas informações aos segurados do RPPS.
 
d) Lei do ente federativo disporá sobre a destinação dessas receitas ao
RPPS e tais disposições legais serão consideradas na elaboração do cálculo
atuarial.

 



7. Conforme informado pela Interessada, as receitas de IRRF serão
arrecadadas pelo ente federativo e, a posteriori, repassadas ao RPPS e, assim sendo, o
ingresso desse recurso financeiro de liquidez imediata seguirá, na gestão
previdenciária, fluxo análogo ao das contribuições recebidas, quanto ao controle em
planilhas entre o projetado no fluxo de caixa atuarial e o efetivamente recebido, uso do
recurso no pagamento de benefícios, aplicação no mercado financeiro, contabilização,
etc.
8. São estas as considerações relativas aos aspectos atuariais que permeiam
a alocação de aportes advindos de receitas de IRRF com o objetivo de promover o
equilíbrio financeiro e atuatrial do RPPS. Complementos de informações ou o
esclarecimento de dúvidas remanescentes podem ser solicitados por meio do aplicativo
GESCON, ou mesmo por atendimento on line (web conferências), pelo telefone 61 -
2021.5555.

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente
ALLEX ALBERT RODRIGUES

Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social
 

Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues,
Subsecretário(a) dos Regimes Próprios de Previdência Social, em
13/07/2022, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 24876526 e o código CRC 547C89F7.
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