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NOTA TÉCNICA Nº 011/2009

Brasília, 31 de julho de 2009.

ÁREA: Previdência

TÍTULO: Decreto  6.900/2009  -  Liberação  do  “Passivo  do  Estoque”  da  compensação 

previdenciária entre regimes de previdência

REFERÊNCIA(S): Constituição Federal de 1988; Emenda Constitucional n° 20, de 15 de 

dezembro de 1998; Código Tributário Nacional; Lei n° 9.430, de 27 

de dezembro de 1996;  Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999; Lei 

8.212, de 24 de julho de 1991; Medida Provisória n° 457, de 10 de 

fevereiro de 2009; Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009; Decreto 

n° 3.048, de 6 de maio de 1999; Decreto n° 3.112, de 6 de julho 

de  1999;  Decreto  n°  6.900,  de  15  de  julho  de  2009.  Portaria 

Interministerial MF e MPS n° 410, de 29 de julho de 2009.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para uma melhor compreensão do tema que será tratado nesta Nota Técnica faz-se 
necessário  definir  o  que seja compensação previdenciária  entre  regimes de previdência  e 
“passivo do estoque” da compensação.

A compensação previdenciária constitui-se em um acerto de contas entre o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e 
os regimes próprios de previdência social (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, administrados por unidades gestoras que podem ser fundos ou autarquias.

Para  ilustrar,  veja-se  o  caso  de  uma  servidora  pública  que  se  aposenta  após  ter 
contribuído por 30 anos, sendo 10 anos para o RGPS e os últimos 20 anos para o RPPS de 
determinado município. Essa servidora será aposentada pelo RRPS do município, o qual terá 
direito a receber recursos da compensação previdenciária do RGPS referentes ao tempo de 
contribuição vertida a este regime previdenciário, na proporção de 1/3 (10 anos/30 anos).

A compensação previdenciária foi criada pela Emenda Constitucional n° 20/98, sendo 
reconhecido o direito retroativo à data da Constituição Federal de 1988, porém somente foi 
regulamentada anos depois,  pela  Lei  9.796,  de 5 de maio  de 1999 (lei  da compensação 
previdenciária).

Em razão da falta de regulamentação no período compreendido entre a promulgação da 
CF/88 até a publicação da Lei 9.796/99, ou seja, de 5/10/88 a 5/5/1999, criou-se um saldo 
que o RPPS dos servidores estaduais e municipais têm a receber do INSS, conhecido por 
“passivo do estoque” da compensação.



2.  DECRETO  N°  6.900/2009  –  LIBERAÇÃO  DO  PASSIVO  DO  ESTOQUE  DA 
COMPENSAÇÃO

Na XII Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, o Presidente da República baixou o 
Decreto n° 6.900, de 15 de julho de 2009, que altera o Decreto n° 3.112, de 6 de julho de 
1999, que regulamenta a Lei n° 9.796/99, acrescentando-lhe o art. 14 – A, o qual estabelece 
a liberação dos valores do “ passivo do estoque da compensação previdenciária”.

Observada a disponibilidade orçamentária do INSS, a liberação desses recursos ocorrerá 
sob  a  forma  de  pagamento  em parcela  única,  se  o  crédito  não  superar  R$  500.000,00 
(quinhentos mil reais), ou de parcelamento em tantas parcelas quantas forem necessárias até 
o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante.

Na hipótese de o RPPS ser credor de valores do “passivo do estoque” da compensação e 
ser devedor de contribuições previdenciárias ao RGPS, o pagamento ou parcelamento será 
realizado  após  a  compensação  dos  débitos  de  contribuições  previdenciárias,  ainda  que 
posteriores a 6 de maio 1999 (fim do período do estoque), entretanto essa compensação não 
ocorrerá quanto a débitos com exigibilidade suspensa.

De acordo com que prescreve o art. 151 do Código Tributário Nacional, são hipóteses de 
suspensão do crédito tributário a moratória, o depósito do montante integral, as reclamações 
e  os  recursos,  nos  termos  das  leis  reguladoras  do  processo  administrativo  tributário,  a 
concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou 
de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento.

Dessas,  as  hipóteses  mais  comuns  de  dívidas  com  exigibilidade  suspensa  são  as 
parceladas ou sub judice.

Assim, tanto para os RPPS credores e não devedores do RGPS, como para os RPPS 
credores  e  devedores  do  RGPS,  mas  com  sua  dívida  previdenciária  com  exigibilidade 
suspensa, será criado um fluxo de pagamentos mensais para amortização, sem a realização 
prévia da compensação entre créditos e débitos.

3. CRÍTICAS

No âmbito  da  compensação  previdenciária  entre  regimes de previdência,  que,  como 
visto, constitui-se em uma via de mão dupla, pois tanto podem ser credores os RPPS como o 
RGPS, cabe destacar algumas incongruências que atentam contra o princípio da moralidade 
administrativa, preconizado no art. 37 da Carta Magna.

Essas incongruências decorrem da adoção de diferentes regras para a atualização de 
créditos e débitos, tendo em vista que os débitos do RGPS tanto com relação aos valores do 
fluxo, como do passivo do estoque da compensação, são atualizados nas mesmas datas e 
pelos mesmos índices de reajustamento do benefício pela Previdência Social, ou seja, se dá 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (§ 4° do art. 6° da Lei n° 9.796/99, c/c 
§ 1° do art. 40 do Decreto n° 3.048/99). Por outro lado, os créditos do RGPS, pagos com 
atraso,  sejam  decorrentes  da  compensação  previdenciária,  sejam  decorrentes  de 
contribuições  previdenciárias,  são  atualizados  pela  taxa  de  juros  do  Sistema Especial  de 
Liquidação e Custódia – SELIC (art. 8° da Lei 9.796/99 c/c art. 35 da 8.212/91, c/c art. 61 e § 
3° do art. 5° da Lei n° 9.430/96.

Estudos realizados pela CNM mostram que a taxa Selic acumulou nos últimos 10 anos 
670%, enquanto a INPC, 212%. Isso demonstra,  de forma inequívoca,  que a adoção de 



regras assimétricas para atualização de créditos e débitos leva a um locupletamento por parte 
do  RGPS  em  detrimento  dos  RPPS,  o  que  atenta  contra  o  princípio  da  moralidade 
administrativa.

Somado a isso, ainda encontram-se outros problemas, como, por exemplo, o prazo para 
apresentação de requerimento relativo ao período do passivo do estoque que se encerra em 
31/05/2010.  Isso  porque  nos  últimos  10  anos  apenas  653  Municípios  apresentaram 
requerimento, restando ainda, segundo estimativa da CNM a partir pesquisa realizada junto 
aos Municípios, cerca de 680 Municípios para apresentar requerimento no prazo de apenas 10 
meses.

Outro óbice que pode impedir que os 680 municípios tenham acesso aos valores do 
passivo do estoque é o fato de o sistema COMPREV, por ter um grande fluxo de acesso, em 
diversos momentos se tornar inoperante.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, verifica-se a necessidade de uma adequação das normas que regem 
a compensação financeira entre regimes de previdência, sobretudo no que respeita às regras 
de atualização de débitos e créditos do RGPS para a liberação do passivo do estoque e ao 
prazo para apresentação de requerimento relativo a esse período.
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