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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi incluído no Plano Anual de Auditoria em razão dos 

riscos  inerentes  ao  processo  de  Compensação  Previdenciária.  A  compensação 

previdenciária movimenta cifras relevantes. Apenas no período de janeiro a setembro 

de 2022, o IPE PREV registrou como receita de compensação previdenciária o total 

de R$ 105.770.413,821. 

O  recebimento  dos  valores  depende  da  abertura  de  requerimento  no 

Sistema COMPREV, mantido pela DATAPREV. É necessário que os requerimentos 

sejam preenchidos com as informações corretas e instruídos com a documentação 

pertinente.  Caso  contrário,  poderão  ensejar  questionamentos  (exigências)  ou 

indeferimentos pelo regime destinatário,  o qual  é responsável  pela análise desses 

requerimentos.

Atualmente, o IPE PREV possui um significativo estoque de expedientes de 

aposentadoria  e de pensão por morte aguardando a abertura de requerimento de 

compensação  previdenciária.  Os  requerimentos,  se  não  processados  a  tempo, 

poderão ter seus valores prescritos, acarretando perdas financeiras significativas para 

o  RPPS/RS.  Em outubro  de  2022,  havia  pelo  menos  10.600  expedientes  físicos 

aguardando digitalização e mais de 11 mil expedientes em meio eletrônico no sistema 

PROA2. A tabela abaixo sintetiza a situação:

Tabela 1: Quantidade de expediente por situação (posição em 20/10/2022)

Situação do expediente Quantidade % do total

Aguardando digitalização3 10.619 48%

Aguardando triagem 7.192 33%

Aguardando abertura do requerimento 2.063 9%

1 Fonte: Sistema FPE – Finanças Públicas do Estado, Módulo Receita, Classificação da Receita: 1999.03.1.1.0001 -  
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E ESTADO.
2 Os expedientes no Sistema PROA compreendem tanto àqueles que tem origem física e foram digitalizados, 
quanto àqueles que tem origem digital. Dos processos já passaram por triagem, foram excluídos os referentes a  
militares, para os quais a compensação previdenciária ainda não foi regulamentada.
3 Conforme informação obtida no Sistema SPI  e constitui  a soma dos expedientes dos localizadores:  2442 –  
SERVCP,  2442  –  COPREVI  e  2442  –  COMPREV.  É  possível  que  essa  relação  não  seja  exaustiva  e  existam 
expedientes em outros localizadores.
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Aguardando regulamentação (militares) 2.045 9%

Total 19.874 100%

Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema PROA e do Sistema SPI

De acordo com a tabela acima, observa-se que a maior parte do estoque 

ainda aguarda digitalização e triagem. Ou seja, ainda é necessário verificar se estes 

benefícios são realmente compensáveis e, se positivo, com que regime, se RPPS, 

RGPS ou ambos.

Além desse estoque,  há  de se  considerar  que a  demanda contínua de 

novas  aposentadorias  e  pensões  por  morte  concedidas  pelo  IPE  PREV  e 

homologadas pelo TCE. Em trabalhos anteriores, constatamos que, no período de 

outubro  de  2021  a  abril  de  2022,  o  IPE  PREV publicou  em média  385  atos  de 

aposentadoria  por  mês  e,  ao  longo  de  2021,  foram  concedidas  em  média  205 

pensões  por  morte  ao  mês.  Estes  números  dão uma idéia  da  capacidade  que  o 

processo de abertura de requerimento de compensação previdenciária deve possuir 

apenas para fazer frente à demanda dos novos benefícios concedidos.

Apesar  da  demanda  desafiadora,  não  há  atualmente  uma  estratégia 

definida e documentada para assegurar  seu processamento tempestivo  e regular. 

Não há metas de desempenho estabelecidas e monitoradas. Observa-se ainda que a 

capacidade do processo sofreu grande variação no período janeiro de 2021, quando 

foram abertos apenas 52 requerimentos, a setembro de 2022, quando este número 

chegou ao valor máximo do período: 662 requerimentos. A evolução, entretanto, não 

foi  linear,  mas  sofreu  significativas  oscilações,  conforme  demonstrado  no  gráfico 

abaixo:
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  Gráfico 1: Número de requerimentos por mês abertos pelo IPE PREV
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Fonte: BG COMPREV

A produção média mensal, no período de janeiro de 2021 a setembro de 

2022, foi de 285 requerimentos abertos por mês, o que pode ser insuficiente para 

assegurar que todos os requerimentos sejam abertos dentro do prazo prescricional. 

Mudanças recentes tem trazidos novos desafios ao processo. Até o ano de 

2021, o Sistema COMPREV estava habilitado para processar apenas requerimentos 

entre  o  Regime Geral  de  Previdência  Social  -  RGPS e  os  Regimes  Próprios  de 

Previdência Social - RPPS. A partir daquele ano, passou a ser possível a realização 

de compensação previdenciária entre Regimes Próprios de Previdência Social. Este 

cenário trouxe a necessidade de adaptação dos procedimentos.  Anteriormente, os 

pagamentos e recebimentos dos valores da compensação previdenciária envolviam 

apenas  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS.  Atualmente,  este  processo 

passou  a  envolver  potencialmente  centenas  (ou  até  mesmo  milhares)  de  outros 

regimes próprios de previdência4. Dessa forma, espera-se um drástico aumento na 

quantidade de pagamentos e recebimentos a serem processados e controlados. Até 

outubro de 2022, o IPE PREV não realizou qualquer análise de requerimentos abertos 

por outros RPPS, justamente em razão da necessidade de adequação dos processos 

4 Conforme estatísticas do Ministério do Trabalho e Previdência, existiam no Brasil, em 2021, 2.053 Regimes  
Próprios  de  Previdência  Social.  Disponível  em: 
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/previdencia/painel-estatistico-
da-previdencia/regimes-proprios-de-previdencia-social-1/regime-previdenciario-dos-entes-federativos Consulta 
realizada em 19/10/2022.
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internos de pagamento a estes múltiplos regimes. Entretanto, desde agosto de 2021, 

o  IPE  PREV  vem  abrindo  requerimentos  contra  outros  RPPS,  os  quais  já  vêm 

gerando um fluxo de recebimentos.

Outro  desafio  concerne  ao  prazo  prescricional  dos  requerimentos  de 

compensação previdenciária relativos ao estoque RPPS, ou seja, aqueles relativos 

aos benefícios concedidos no período de 05/10/1988 a 01/01/20215.  O prazo final 

para abertura de tais requerimentos é 01/01/20266. Se tal prazo for ultrapassado, o 

IPE  PREV  terá  direito  apenas  aos  valores  de  compensação  previdenciária  dos 

pagamentos de benefícios efetuados nos últimos cinco anos, perdendo do direito a 

montantes potencialmente bastante significativos.

Os requerimentos de compensação previdenciária abertos pelo IPE PREV 

são instruídos com as seguintes informações e documentos, entre outros:

 Renda Mensal Inicial do benefício

 Tempo de Contribuição Total (dias)

 Tempo de Contribuição no Regime de Origem (dias)

 Cópia da Certidão do Tempo de Contribuição

 Cópia do Ato de Concessão do Benefício

 Cópia da comprovação da homologação do ato pelo Tribunal de Contas do 

Estado

 Cópia  da  Certidão  Funcional  emitida  pelo  Sistema  RHE  e  constante  do 

expediente de concessão do benefício

No período de janeiro de 2021 a setembro de 2022, o IPE PREV abriu 

5.990 requerimentos. Destes, 5.525 (92%) constavam com a situação “aguardando 

análise”, os demais se encontravam em outras situações, de acordo com a tabela 

abaixo:

5 De acordo com o Decreto nº 10.188/2019, considera-se estoque RPPS “os valores da compensação financeira 
em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios  
concedidos nesse período com contagem recíproca de outro RPPS, desde que em manutenção em 5 de maio de 
1999 ou no período de 6 de maio de 1999 até a data de entrada em vigor deste Decreto”.
6 Conforme Decreto nº 10.188/2019, arts. 12 e 28.
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            Tabela 2: Situação dos requerimentos abertos de janeiro de 2021 a setembro de 2022

Situação Quantidade de 
Requerimentos

% do total

Em análise médica 16 3%

Em exigência 216 46%

Aguardando compensação da aposentadoria 10 2%

Indeferido 30 6%

Análise suspensa 19 4%

Aguardando análise médica 28 6%

Em análise 64 14%

Em compensação 82 18%

Total 465 100%
Fonte: Sistema BG COMPREV

Observa-se  que  uma  quantidade  significativa  (46%)  foi  colocada  na 

situação “Em exigência”, ou seja, foi solicitada a complementação da documentação 

ou retificação dos dados pelo regime de origem. Apenas 18% dos requerimentos que 

tiveram a análise iniciada foram deferidos, entrando na situação “Em compensação” e 

6% dos requerimentos foram indeferidos.

2 OBJETIVOS DO TRABALHO

O presente trabalho teve como objetivos:

a) Verificar se os requerimentos de compensação previdenciária abertos pelo IPE 

PREV  são  preenchidos  corretamente  e  instruídos  com  a  documentação 

necessária.

b) Identificar deficiências no processo atual por meio da análise das exigências e 

indeferimentos dos requerimentos de compensação previdenciária abertos pelo 

IPE PREV.

3 ESCOPO DO TRABALHO
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A análise abordou os requerimentos abertos pelo IPE PREV no período de 

janeiro de 2021 a setembro de 2022, onde foram analisados:

 50  requerimentos,  selecionados  aleatoriamente,  que  se  encontravam  na 

situação “aguardando análise”

 50  requerimentos,  selecionados  aleatoriamente,  que  se  encontravam  na 

situação “em exigência”

 28 requerimentos indeferidos 

4 RESULTADOS

A  seguir  apresentamos  os  resultados  dos  testes  aplicados  aos 

requerimentos selecionados no escopo.

4.1 Indeferimentos inconsistentes dos requerimentos abertos pelo IPE PREV

Dos 28 requerimentos indeferidos, 21 deles (75% do total analisado) não 

foram identificadas  razões  que  justificassem seu  indeferimento.  Em relação  a  18 

destes  requerimentos,  indeferidos  pelo  motivo  “aposentadoria  não  passível  de 

compensação”, por exemplo, os analistas responsáveis não detalharam o fundamento 

legal  para  que  o  benefício  fosse  assim  enquadrado.  Em  nossa  análise,  não 

encontramos evidências de que tais benefícios realmente não fossem compensáveis. 

Apenas em cinco casos (18%), foi possível encontrar um fundamento do 

indeferimento. Por fim, nos dois casos restantes, encontramos situações atípicas para 

as quais não foi possível alcançar uma conclusão.

A situação encontrada aponta para a necessidade de o IPE PREV realizar 

um acompanhamento dos requerimentos indeferidos e identificar instâncias recursais 

para manifestar sua irresignação em caso de discordância, buscando assim reverter 

decisões infundadas.

4.2 Ausência  de  comprovação  da  renda  mensal  inicial  nos  requerimentos 
abertos pelo IPE PREV
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No momento do requerimento, o Setor de Compensação Previdenciária e 

Certidão  de  Tempo de  Contribuição  –  COMPREV/CTC informa o  valor  da  renda 

mensal  inicial  no  sistema  COMPREV  com  base  no  documento  “ficha  financeira”, 

presente no expediente de concessão do benefício. Este documento, contudo, não é 

anexado  ao  requerimento,  não  restando  comprovação  dessa  informação.  É 

importante ressaltar que a renda mensal inicial é uma informação sensível, uma vez 

que o valor  da compensação mensal  é  calculado com base nela.  Nos termos do 

Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019:

Art. 6º O valor da compensação financeira será o resultado da multiplicação 
do percentual apurado com base nas informações a que se refere o inciso III 
do caput do art. 5º pelo:
II  -  valor do benefício pago pelo regime instituidor  ou pelo valor  da renda 
mensal inicial, o que for menor, quando o regime instituidor for o RPPS.

A falta de comprovação da renda mensal inicial tem levado muitos regimes 

destinatários a colocar os requerimentos do IPE PREV em exigência. Numa amostra 

aleatória de 50 requerimentos em exigência, constatamos que, em 23 (46%), houve o 

questionamento da não comprovação da renda mensal inicial, constituindo o principal 

motivo das exigências, conforme dados da tabela abaixo:

Tabela 3: Exigências por assunto

Assunto da exigência Número de ocorrência Percentual 
afetado

Comprovação da Renda Mensal Inicial 23 46%
Contagem do Tempo de Contribuição 17 34%
Homologação do TCE 8 16%
Motivo inconsistente 7 14%
Certidão de Tempo de Contribuição 5 10%
NIT 2 4%
Tipo de Aposentadoria 2 4%
Data de desvinculação 1 2%
Total 657

Fonte: Sistema COMPREV

7 O total de exigências supera o tamanho da amostra (n = 50) porque alguns requerimentos foram colocados em 
exigência por mais de um motivo.
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Como resultado, tem-se o retrabalho e uma maior demora no recebimento 

dos valores da compensação previdenciária.

4.3 Divergências na apuração do tempo de contribuição

A Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, estabelece o seguinte 

critério para o cálculo do tempo de contribuição8:

Art. 186. [...] deverá emitir a CTC ou a Certidão de Tempo de Serviço Militar 
constando, obrigatoriamente, no mínimo: 
[...]
VI - soma do tempo líquido, que corresponde ao  tempo bruto de dias de 
vínculo ao RPPS ou ao SPSM de data a data, inclusive o dia adicional dos 
anos  bissextos,  descontados  os  períodos  de  faltas,  suspensões, 
disponibilidade, licenças e outros afastamentos sem remuneração; 
VII - declaração expressa do servidor responsável pela emissão da certidão, 
indicando o tempo líquido de contribuição em dias e o equivalente em anos, 
meses e dias, considerando-se o mês de 30 (trinta) e o ano de 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias; (grifo nosso)

Constatamos  que  o  Sistema  RHE  apura  o  tempo  de  contribuição  em 

conformidade com tal dispositivo, possuindo, portanto, informações precisas sobre o 

tempo de contribuição. Entretanto, os requerimentos de compensação previdenciária 

abertos pelo IPE PREV não são instruídos com os dados do tempo de contribuição 

registrados no Sistema RHE. Os servidores do Setor COMPREV/CTC executam um 

recálculo do tempo de contribuição com o apoio de uma planilha eletrônica.  Esta 

planilha apresenta metodologia de contagem diferente do Sistema RHE e diferente do 

previsto na Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. 

Observa-se  que  essa  planilha  não  considera  o  adicional  dos  anos 

bissextos. A tabela abaixo demonstra a contagem de dias do ano de 2020 executado 

pela planilha do Setor. O ano de 2020 foi  um ano bissexto. Contudo, a contagem 

apura apenas 365 dias:

8 Critério idêntico já havia sido estabelecido pela Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008, art. 6, incisos VI e 
VII (na redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017).
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                           Tabela 4: Adicional de ano bissexto não considerado

    

    Fonte: Planilha do Setor de Compensação Previdenciária

Ainda, para períodos inferiores a um ano, ela computa sempre 30 dias por  

mês completo, independentemente do mês possuir 31 ou 28 dias, deixando, portanto, 

de apurar o tempo bruto de dias de data a data:

                                  Tabela 5: Total de dias corridos não considerado

     
                          Fonte: Planilha do Setor de Compensação Previdenciária
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Consequentemente, os recálculos efetuados pelo Setor COMPREV/CTC, 

via de regra, apresentam contagem de tempo a menor tanto para o tempo total de 

contribuição,  quanto  para  o  tempo  de  contribuição  no  regime  de  origem.  Nossa 

análise apurou que,  em média,  o  tempo total  de  contribuição informado pelo IPE 

PREV na abertura dos requerimentos apresenta diferença a menor de dezessete dias 

em relação aos dados do Sistema RHE. Já em relação ao tempo de contribuição no 

regime de origem, essa diferença é em média de quatro dias9.

Constatou-se que, por se tratar de procedimento manual, o recálculo do 

tempo de contribuição está sujeito a erros. Dos cinquenta requerimentos na situação 

“aguardando análise” amostrados, oito (16%) apresentaram divergência superior a 20 

dias no tempo total de contribuição em relação à informação constante do sistema 

RHE. Tais diferenças não podem ser  atribuídas apenas à metodologia de cálculo 

utilizada10. 

Observamos que os regimes de origem têm questionado as divergências 

entre os  tempos constantes  na Certidão de Tempo de Contribuição,  no  mapa da 

contagem do tempo de contribuição e os valores inseridos pelo analista no sistema 

COMPREV. Conforme a tabela 3, os questionamentos relativos à contagem do tempo 

de contribuição estão presentes em 34% das exigências amostradas.

Diante disso, há de se considerar que o recálculo do tempo de contribuição 

é um procedimento desnecessário e que consome tempo. Sua eliminação, por meio 

da  utilização  dos  dados  do  Sistema  RHE,  poderia  resultar  em  ganhos  de 

produtividade  para  o  Setor  e  em melhor  qualidade  das  informações  lançadas  no 

Sistema COMPREV, reduzindo o número de exigências.

9 Valores apurados com base numa amostra aleatória de 50 requerimentos abertos pelo IPE PREV que estavam 
na situação “aguardando análise”. Foi emitido um resumo funcional atualizado para cada item da amostra para a 
extração dos valores atualizados do RHE.
10 Espera-se uma distorção a menor de um dia para cada ano bissexto e de até sete dias para períodos inferiores  
a um ano em decorrência da desconsideração do dia 31 nos meses que o possuem (janeiro, março, maio, julho, 
agosto, outubro e dezembro).
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4.4 Mapa de Contagem do Tempo de Contribuição Incompleto

O  mapa  do  tempo  de  contribuição  é  um documento  obrigatório  que  é 

anexado ao requerimento de compensação previdenciária. No caso do Estado do Rio 

Grande do Sul, utiliza-se como mapa a Certidão Funcional do servidor, emitida pelo 

sistema  RHE.  Esta  certidão  é  anexada  aos  expedientes  de  concessão  de 

aposentadoria  pela  Gerência  de  Aposentadorias  antes  da publicação do ato  para 

instruir  a  análise  do  mérito.  Como  a  data  de  início  do  benefício,  no  RPPS/RS, 

corresponde à data da publicação do ato, o tempo de contribuição total da Certidão 

Funcional anexada ao expediente está sempre incompleto pois deixa de computar o 

tempo de contribuição entre a data da emissão da certidão e a data da publicação.

Esta lacuna contribui – juntamente com a metodologia de recálculo descrita 

no subtítulo 4.3 – para a surgimento de diligências que quetionam as diferenças entre 

o mapa da contagem do tempo e as informações lançadas no sistema COMPREV. A 

situação pode ser facilmente sanada com a emissão de uma nova certidão funcional 

ou  resumo  funcional,  as  quais  –  quando  emitidas  após  a  implantação  da 

aposentadoria – possuem as informações completas sobre o tempo de contribuição 

computado.

4.5 Ausência  de  padrão  no  preenchimento  do  tipo  de  aposentadoria  nos 
requerimentos relativos à carreira do magistério

Em  relação  aos  requerimentos  na  situação  “aguardando  análise”, 

verificamos que em 22% o tipo de aposentadoria informado pelo IPE PREV estava 

impreciso, sendo cadastrado ora como “especial”, ora como “tempo de contribuição”. 

Entendemos  que  os  requerimentos  relativos  à  carreira  do  magistério,  devem  ser 

cadastrados como “tempo de contribuição professor”, visto ser o registro específico 

para  essa  carreira.  Observou-se  ainda  que  nos  requerimentos  em diligência,  4% 

destes possuem questionamentos relativos ao preenchimento desta informação.
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4.6 CTC  incompleta  ou  ausente  na  abertura  dos  requerimentos  de 
compensação previdenciária

Em 6% dos requerimentos amostrados na situação “aguardando análise”, a 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC não foi anexada na íntegra. Em relação 

aos requerimentos na situação “em exigência”,  10% são referentes à ausência de 

CTC ou anexação parcial desta.

A  Certidão  de  Tempo  de  Contribuição  é  um  documento  obrigatório  à 

abertura  do  requerimento  de  compensação  previdenciária.  Deste  modo,  deve  ser 

dada especial  atenção à sua anexação na íntegra,  evitando questionamentos dos 

regimes destinatários.

4.7 Ausência de controle  sobre o desempenho do Setor de Compensação 
Previdenciária

Constatou-se  a  inexistência  de  uma  estratégia  definida  e  documentada 

com objetivos e metas mensuráveis para assegurar que o Setor de Compensação 

Previdenciária  cumpra  seu  propósito  e  atenda  às  expectativas  das  partes 

interesasdas.  Não  há  um  acompanhamento  adequado  do  desempenho  com  o 

monitoramento das variáveis mais críticas.

Ainda, o Setor COMPREV/CTC não elabora relatórios gerenciais periódicos 

para  reporte  à  Presidência  com  informações  sobre  a  situação  do  setor  e  dos 

resultados atingidos, como, por exemplo: 

a. número de requerimentos processados 

b. situação dos requerimentos 

c. estoque de requerimentos de outros regimes a analisar

d. número de análises de requerimentos realizadas

e. estoque de expediente físicos digitalizados e a digitalizar aguardando triagem e 

abertura de requerimento

f. demanda de expedientes eletrônicos que retornam do TCE com homologação, 

etc.
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Como  resultado,  não  há  mecanismos  adequados  para  garantir  um 

desempenho satisfatório e o exercício da supervisão por parte da Presidência do IPE 

PREV, limitando a transparência e a accountability.

5 RECOMENDAÇÕES

i. Quanto  aos  indeferimentos  inconsistentes  dos  requerimentos 

abertos pelo IPE PREV, que se institua um controle para identificá-

los  e  assegure  os  recursos  cabíveis  visando  à  revisão  de  tais 

decisões.

ii. Quanto  à  comprovação  da  renda  mensal  inicial,  que  se  institua 

padrão  de  procedimento  onde  a  comprovação  seja  anexada  aos 

requerimentos como documentação complementar.

iii. Quanto às divergências na apuração do tempo de contribuição, que 

se abstenha-se de efetuar recálculos e utilize os dados constantes 

do Sistema RHE.

iv. Quanto  ao  mapa  do  tempo  de  contribuição,  que  se  institua  o 

procedimento de atualizar a Certidão Funcional  ou emitir  Resumo 

Funcional do servidor no Sistema RHE, de modo que o documento 

anexado ao requerimento contenha todos os tempos de contribuição 

utilizados na aposentadoria.

v. Quanto  ao  tipo  de  aposentadoria,  que  se  institua  padrão  para  o 

preenchimento deste campo no sistema COMPREV.

vi. Quanto  às  CTCs  não  anexadas  ou  incompletas,  que  se  institua 

padrão para a anexação completa deste documento e desenvolva 

ações  de  orientação  à  equipe  envolvida  na  abertura  dos 

requerimentos.

vii. Quanto  ao  controle  do  desempenho,  que  se  desenvolva  uma 

estratégia para satisfazer as expectativas das partes interessadas, 

definindo objetivos relavantes e metas claras, estabelecendo ainda 
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práticas de mensuração e reporte periódicos à Presidência sobre as 

principais dimensões da situação e do desempenho do setor.

Porto Alegre, 27 de outubro de 2022

Iraneide S. dos Santos Azevedor, Msc

ID 4420152 

Diego Souza Mendonça, CIA

ID 3949907
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