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NOTA TÉCNICA Nº 010/2009

Brasília, 30 de junho de 2009.

ÁREA: Previdência

TÍTULO: Parcelamento de Débitos Previdenciários dos Municípios com o Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS.

REFERÊNCIA(S): Lei n°  9.639, de 25 de maio de 1998; Lei 8.212, de 24 de julho de 

1991; Lei  11.196,  21 de novembro de 2005; Medida Provisória n° 

457, de 10 de fevereiro de 2009. Lei n° 11.960, de 29 de junho de 

2009.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A  Medida  Provisória  n°  457  de  10  de  fevereiro  de  2009,  publicada  no  DOU  de 
11/02/2009, foi editada com vistas a proporcionar uma nova modalidade de parcelamento de 
débitos previdenciários dos Municípios com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Como toda propositura de iniciativa do Presidente da República, a MP 457 iniciou sua 
tramitação na Câmara dos Deputados, sob a relatoria da Deputada Rose de Freitas. Naquela 
Casa, a MP recebeu 80 emendas de parlamentares, das quais 10 foram apresentadas pela 
Confederação Nacional de Municípios (CNM).

As  emendas  da  CNM  visavam  a  melhorar  as  condições  de  parcelamento  para  os 
municípios e dispunham sobre:

a) atualização dos débitos pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP);
b) obrigatoriedade de emissão imediata da Certidão Negativa de Débitos (CND);
c) descontos na aplicação de multas de mora e de ofício e de juros moratórios;
d)  afastamento  da  aplicação  de  1,5%  da  Receita  Corrente  Líquida  (RCL) 1 para 

estabelecer a parcela mínima, o que inviabilizaria o parcelamento, de fato, em 240 meses; e
e) previsão do encontro de contas entre débitos e créditos dos municípios e do RGPS.

O  Relatório  aprovado  na  Câmara  dos  Deputados  deu  origem  ao  Projeto  de  Lei  de 
Conversão (PLV) n° 10/2009 que seguiu para o Senado Federal. Naquela Casa, sob a relatoria 
do Senador Valter Pereira, o PLV também recebeu diversas emendas, das quais 14 foram 
apresentadas pela CNM, sempre no interesse dos municípios.

Aprovado no Senado, no dia 03/06/2009, com emendas de mérito, o PLV n° 10/2009 
retornou à  Câmara que,  em 09/06/2009,  aprovou em parte  as emendas consignadas no 
Senado.

1 Conforme art. 2º da LRF, Receita Corrente Líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidos a contribuição dos servidores para 
o custeio do seu  sistema de previdência e assistência social  e as receitas provenientes da compensação financeira do art. 9° do art. 
201 da CF/88.



O PLV n° 10/2009 seguiu para sanção do Presidente da República, que em 29 de junho 
de 2009 promulgou a Lei n° 11.960, publicada no DOU de 30/06/2009.

O  PLV  n°  10/2009  não  foi  sancionado  em  sua  integralidade,  pois  houve  vetos  do 
Presidente da República aos seguintes dispositivos:

a) previsão de atualização da dívida pela TJLP consignando as seguintes razões, 
verbis:

"Não atende ao interesse público oferecer mais uma desoneração fiscal ao 
contribuinte quando já há previsão, no Projeto de Lei de Conversão, de vários  
benefícios para quem aderir ao parcelamento, como a redução, ou mesmo 
eliminação, de multas de mora e de ofício, juros de mora e do encargo legal.  
Por fim, vale lembrar que os parcelamentos instituídos são de longo prazo, o  
que dificulta a redução dos índices de atualização monetária e juros a serem 
aplicados aos tributos devidos, acarretando na desvalorização dos créditos 
públicos."

b) previsão do encontro de contas entre débitos e créditos dos municípios e do 
RGPS, que estava disciplinado no art. 103 A, para o qual foram expostas as 
seguintes razões:

"Nos termos em que está redigido, o dispositivo permite, genericamente, a 
compensação  de  créditos  e  débitos  previdenciários  sem  levar  em 
consideração a personalidade jurídica dos órgãos de previdência criados por  
alguns  municípios,  o  que  descaracterizaria  o  instituto  jurídico  da 
compensação,  que  não  admite  a  falta  de  identidade  entre  os  devedores 
recíprocos. A norma também deixa de definir quais as situações em que a 
interpretação da legislação relativa a obrigações tributárias é conflituosa ou 
litigiosa, desconsidera a modulação dada pela Suprema Corte aos efeitos da 
Súmula Vinculante nº 8, a autoridade das decisões judiciais em eventuais 
ações  de  repetição  de  indébito  e  encerra  normas  com  termos  vagos  e 
generalistas, o que contraria o interesse público e a segurança jurídica."

c) veto ao art. 10 da Lei 11.960, de 2009, que continha a previsão de revogação 
do § 3°  do art.  96,  o  qual  estende o parcelamento em 60 meses para os 
débitos,  com  vencimento  até  31/12/2004,  dos  segurados  empregado, 
trabalhador  avulso  e  contribuinte  individual;  do  art.  97,  que  estabelece  a 
redução em 50% dos juros de mora; e do art. 99, que prevê a atualização dos 
débitos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(SELIC). As razões para o veto estão assim registradas:

"O veto ao § 2º do art. 96 da Lei nº 11.196, de 2005, exige a manutenção 
em vigor do art. 99 da mesma Lei, uma vez que, não havendo a mudança  
para a aplicação da TJLP aos parcelamentos, deve permanecer a regra atual  
de aplicação da taxa SELIC."

No que respeita  ao veto do artigo que previa  o encontro de contas percebe-se nítida 
inconstitucionalidade, tendo em vista que a Carta Magna dispõe que o Presidente da República 
poderá vetar  dispositivo que considerar  inconstitucional  ou contrário  ao interesse público, 
comunicando ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.



Ocorre que, não obstante o preceito constitucional de que o veto, quando parcial, poderá 
abranger  apenas  parágrafo  ou  inciso,  o  veto  abrangeu  todo  o  artigo,  quando  as  razões 
apresentadas justificam apenas o inciso I e o § 2° do art. 103-A. Assim, o caput do artigo, 
bem como os seus incisos II e III e parágrafos 1°, 3°, 4° e 5° foram vetados sem a devida 
comunicação da razão. Daí a inconstitucionalidade do veto sobre a totalidade do artigo 103 – 
A.

Ademais, quanto ao mérito, os argumentos apresentados para veto ao encontro de contas 
são desprovidos de embasamento jurídico porque não demonstram inconstitucionalidade ou 
contrariedade ao interesse público, conforme exigência constitucional.

Isso porque, quanto à razão para o veto do encontro de contas recair sobre valores da 
compensação financeira entre regimes de previdência, que poderia justificar o veto ao inciso I 
do art. 103 – A, deve-se ressaltar que o credor desses valores é, última análise, o município, 
haja  vista  não  se  poder  pensar  em  uma  autarquia  municipal  (instituto  de  previdência) 
dissociada de seu ente federativo.

Com relação ao argumento de que a norma desconsidera a modulação dada pelo Supremo 
Tribunal Federal aos efeitos da Súmula Vinculante n°, que poderia justificar o veto ao § 2° do 
art.  103  –  A,  vê-se que  as  razões  apresentadas  não  demonstram nem contrariedade ao 
interesse público, tampouco inconstitucionalidade. Isso porque, conforme preceitua o art. 103 
– A da Constituição Federal, a súmula vinculante é instituto jurídico que tem efeito vinculante 
apenas em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, não operando esses efeitos em relação ao 
Poder Legislativo.  Até porque,  se diferente fosse,  o Poder Judiciário estaria usurpando as 
competências do Poder Legislativo, retirando-lhe a sua própria essência que é a liberdade de 
criar e inovar no ordenamento jurídico.

Há previsão constitucional de que o veto seja apreciado em sessão conjunta, dentro de 
trinta dias a contar de seu recebimento, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta 
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto. Assim, dentro do processo legislativo, 
ainda resta essa medida, em que pese historicamente pouco utilizada.

Feitas essas considerações preliminares e diante do novo cenário descortinado pela Lei 
n°  11.960/2009,  faz-se  necessário  apresentar  as  características  e  implicações  das  novas 
regras de parcelamento.

2. LEI N° 11.960/2009 – NOVAS REGRAS DE PARCELAMENTO

2.1. DESTINATÁRIOS DO PARCELAMENTO

O parcelamento se destina aos Municípios,  suas autarquias e fundações que tenham 
débitos junto ao RGPS, relativos:

a) às contribuições sociais patronais, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada 
aos segurados sob seu serviço, com vencimento até 31 de janeiro de 2009;

b) às contribuições dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição, com 
vencimento até 31 de janeiro de 2009.

2.2. OBJETO DO PARCELAMENTO

São objetos de parcelamento, junto ao RGPS, os débitos originários de contribuições 
sociais e correspondentes obrigações acessórias:



a) constituídas ou não;

b) inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já 
ajuizada; ou

c) que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda 
que cancelado por falta de pagamento, incluídos aqueles parcelados na forma da Lei 
9.639, de 1998.

Com a relação à possibilidade de parcelamento dos débitos já parcelados na forma da Lei 
9.639/98, cabe ressaltar que a sua inclusão foi objeto de emenda apresentada pela CNM. 
Contudo,  em razão do veto  à  TJLP,  o  seu parcelamento  tornou-se  desvantojoso  para  os 
municípios, uma vez que os débitos desse parcelamento são atualizados pela TJLP e os da Lei 
n° 11.960/2009, ora em comento, será pela SELIC, conforme já afirmado anteriormente.

2.3. PRECEITOS PARA O PARCELAMENTO

Devem ser observados os seguintes preceitos:

a) a opção pelo parcelamento deverá ser formalizada até 31 de agosto de 2009;

b) os débitos relativos às contribuições sociais patronais, incidentes sobre a remuneração 
paga ou creditada aos segurados a seu serviço, com vencimento até 31 de janeiro de 
2009, poderão ser parcelados em 120 até 240 vezes;

c) os débitos relativos às contribuições dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário 
de contribuição, com vencimento até 31 de janeiro de 2009, poderão ser parcelados 
em 60 vezes;

d) as prestações mensais não poderão ser inferiores a 1,5% sobre a média mensal da 
RCL referente ao ano anterior ao do vencimento da prestação, respeitado, no caso de 
contribuições sociais patronais, o mínimo de 120 parcelas;

e) os  débitos  relativos  às  contribuições  sociais  patronais  e  dos  trabalhadores  terão 
redução de 100% das multas moratórias e de ofício e, também, redução de 50% dos 
juros de mora.

2.4. DOS PROCEDIMENTOS PARA O PARCELAMENTO

a) A  opção,  mediante  requerimento,  pelo  parcelamento  deverá  ser  formalizada 
impreterivelmente até 31 de agosto de 2009, na Secretaria da Receita Federal  do 
Brasil de circunscrição do município requerente;

b) os débitos serão parcelados em prestações equivalentes a no mínimo, 1,5% da média 
mensal  da RCL,  observado,  para contribuições sociais  patronais,  o mínimo de 120 
parcelas;

c) O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 
equivalentes  à  taxa  referencial  do  SELIC  para  títulos  federais,  acumulada 
mensalmente a partir do 1° dia do mês subsequente ao da consolidação do débito até 
o último dia útil do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento da 
respectiva prestação.

2.5. DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO



Para o parcelamento serão observadas as seguintes condições:

a) apresentação pelo Município, na data da formalização do pedido, do demonstrativo 
referente à apuração da RCL municipal, referente ao Calendário de 2008;

b) adimplemento das obrigações vencidas após 31.01.2009;

2.6. DAS CARÊNCIAS PARA O INÍCIO DO PAGAMENTO

Haverá prazo de carência para o pagamento da primeira parcela de:

a) 6 meses para municípios com até 50 mil habitantes;

b) 3 meses para municípios com mais de 50 mil habitantes.

O prazo de carência é contado a partir do dia 31 de agosto de 2009.

2.7. CONSEQUENCIAS DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS

No  caso  de  as  prestações  mensais  acordadas  não  serem  pagas  na  data  de  seu 
vencimento,  a  consequência  será  a  retenção  dos  recursos  do  Fundo  de  Participação  dos 
Municípios  (FPM),  suficientes  para  sua  quitação,  acrescidos  de  juros  equivalentes  à  taxa 
referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do 1° (primeiro) 
dia  do  mês  subsequente  ao  da  consolidação  do  débito  até  o  último  dia  útil  do  mês  da 
respectiva prestação.

2.8. HIPÓTESES DE RESCISÃO DO PARCELAMENTO

Caracterizam hipóteses de rescisão do parcelamento:

a) inadimplemento por  3  meses consecutivos ou 6 meses  alternados,  o  que primeiro 
ocorrer;

b) inadimplemento das obrigações correntes referentes às contribuições sociais patronais, 
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço ou às 
contribuições dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CNM

A CNM entende que, diante do montante vultoso da dívida dos municípios, o encontro de 
contas, vetado pelo Presidente da República, seria uma medida essencial para a solvibilidade 
do problema.

A atualização do débito pela taxa referencial do SELIC é desfavorável ao parcelamento. A 
melhor opção seria a TJLP, também vetada pelo Presidente da República.

Outro ponto que não convinha aos interesses municipais era o limite mínimo para o valor 
da prestação estabelecido em 1,5% sobre a média mensal da RCL referente ao ano anterior 
ao  do  vencimento  da  prestação.  Contudo,  essa  limitação  foi  mitigada  pela  previsão  de 
observância de no mínimo 120 parcelas para o parcelamento das contribuições patronais.

Assim,  o  que  se  vislumbra  é  que  o  parcelamento,  nos  moldes  como  agora  está 
desenhado, não resolve o problema do endividamento previdenciário dos Municípios, tendo 
em vista que, findada a carência, os Municípios se verão na mesma situação em que agora se 



encontram, ou seja, com retenções arbitrárias no FPM de débitos indevidos, tais como os 
prescritos e os referentes aos agentes políticos, entre outros.
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Área Previdenciária/CNM
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