
 

 

  

SEGREGAÇÃO DAS MASSAS: 

 
 

 
 



 

 

  

RESOLUÇÕES REFERENTES AO APORTE: 
 

Todavia, em 28/06/2017 foi publicada a Instrução Normativa Nº 041/2017, que revoga a Resolução TC-189/2003 e a 

Decisão Plenária TC-006/2001, bem como estabelece “regra de transição”, indicando percentuais das despesas com 

pessoal inativo e pensionistas, custeadas com recursos repassados por meio de aporte para cobertura de déficit 

financeiro do RPPS, que integrarão a despesa total com pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite 

específico do respectivo Poder ou órgão, variando de 5%, no exercício de 2018, a 100%, no exercício de 2025. 

 

Vejamos os artigos 2.º ao 3.º e 5.º ao 7.º da referida Instrução Normativa n.º 041/2017: 

 

“Art. 2° As despesas com pessoal inativo e pensionistas, custeadas com recursos repassados por 

meio de aporte para cobertura de déficit financeiro do RPPS, integrarão a despesa total com 

pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou órgão, 

previsto no art. 20 da LRF. 

 

Art. 3° Para fins de aplicação do disposto no artigo 2º, institui-se regra de transição para vigorar a 

partir do exercício financeiro de 2018, na seguinte proporção: 

 

I - no mínimo 5% (cinco por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a despesa com 

pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou órgão, 

no exercício de 2018; 

 

II - no mínimo 15% (quinze por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a despesa com 

pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou órgão, 

no exercício de 2019; 

 



 

 

  

III - no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a 

despesa com pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo 

Poder ou órgão, no exercício de 2020; 

 

IV - no mínimo 40% (quarenta por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a despesa 

com pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou 

órgão, no exercício de 2021; 

 

V - no mínimo 55% (cinquenta e cinco por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a 

despesa com pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo 

Poder ou órgão, no exercício de 2022; 

 

VI - no mínimo 70% (setenta por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a despesa 

com pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou 

órgão, no exercício de 2023;  

 

VII - no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a 

despesa com pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo 

Poder ou órgão, no exercício de 2024; 

 

VIII - 100% (cem por cento) das despesas de que trata o art. 2º integrarão a despesa com pessoal 

para fins de verificação do cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou órgão, no 

exercício de 2025. 

 

Parágrafo único. Durante a aplicação da regra de transição prevista no caput deste artigo, as 

despesas não computadas no cumprimento do limite específico do respectivo Poder ou órgão, 

integrarão excepcionalmente, a despesa de pessoal do ente e deverão constar de nota explicativa 



 

 

  

nos respectivos relatórios de gastos com pessoal. (Redação dada pela Decisão Plenária nº 13/2017 

de 4.7.2017, DOEL – TCEES 5.7.2017) 

 

Art. 5º Para fins de elaboração do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), o RPPS deverá fornecer ao 

respectivo Poder ou órgão as informações necessárias, mediante apuração dos valores brutos de 

inativos e pensionistas, assim como o montante de inativos e pensionistas pagos com recursos 

vinculados ao RPPS, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF, utilizando para tanto o seu 

plano de contas. 

 

Art. 6º Aplicada a proporção estabelecida na regra de transição, o Poder ou órgão não poderá 

retroagir os percentuais previstos no art. 3º desta Instrução Normativa. 

 

Art. 7º A partir do exercício financeiro de 2018, ficam revogadas as disposições em contrário.” 

(Redação dada pela Decisão Plenária nº 13/2017 de 4.7.2017, 

DOEL – TCEES 5.7.2017) 

 

Diante do que foi apresentado no referido relatório, transcrito minimamente aqui, podemos concluir que a situação do 

Poder Judiciário é preocupante, necessitando, pois de uma análise de projeção, especialmente diante do atual 

quadro orçamentário-financeiro já vivenciado pela Corte Capixaba. 

 

Por isso é muito importante a análise do déficit previdenciário, especialmente quanto às discussões das aposentadorias 

concedidas anteriores a 16/12/1998 e o acompanhamento financeiro-orçamentário do TJES. 

 

 
 
 



 

 

  

 


