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Assunto: Complementação das informações prestadas no Ofício SEI nº
20474/2022/MTP - destinação ao RPPS de recursos para equacionamento do
deficit .
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
10133.100348/2022-68.
 

Senhor Presidente da ANEPREM,
 

1. Em complemento à resposta encaminhada por meio do Ofício SEI nº
20474/2022/MTP , de 13 de julho de 2022, prestamos as seguintes informações pois
têm surguido questionamentos referentes a vedação de vinculação de receitas de
impostos prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal.
2. A consulta efetuada por esta entidade versava 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.
3. Em resposta foi informado que o art. 249 da Constituição Federal de 1988
e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 1998, prevêm a possibilidade dos entes federativos
constituírem fundos integrados, com recursos provenientes de contribuições e por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza e que o art. 63 da Portaria MTP nº
1.467/2022 define parâmetros para esse aporte de bens, direitos e demais ativos ao
RPPS de formar que esse aporte contribua para o euilíbrio financeiro e atuarial do
RPPS. 



4. Assim, reiteramos que, na resposta, tratamos do aporte de recursos aos
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. Ou seja, no caso específico tratou-se da possibilidade, após os recursos serem
arrecadados e ingressarem no orçamento do ente, de parcelas do fluxo
desses recursos serem aportadas aos regimes. Observe-se, por outro lado, que a
vedação de vinculação dos recursos oriundos de impostos contida no inciso IV do art.
167 da Constituição ressalva a repartição do produto da arrecadação do imposto
acerca do qual versa a presente consulta, em outras palavras, o produto de sua
arrecadação pertence ao ente federativo e a ele caberá dispor desses recursos para
atender as políticas públicas que necessitarem dos recursos arrecadados.

 

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
27/07/2022, às 16:41, 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 26734531 e o código CRC 197C90CE.
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