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GRANDES NÚMEROS COMPREV

544.618
Em compensação

468.586
Ag. Análise

523.566
Em exigência

232.335
Indeferidos e migrados 

para exigência

110.212
Compensados

R$ 219 mi

Pagos pelo RGPS¹

R$ 5,1 mi

Devido ao RGPS¹

1896
Entes com Termo de 

Adesão

1500
Contratos com a 

Dataprev

¹ Valores da competência 03/2022. 
² Dados extraídos em 15/05/2022 do sistema  BG-COMPREV

168
Em compensação

11.397
Ag. Análise

2.062
Em exigência

RGPS X RPPS

RPPS X RPPS
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Antecedentes
Lei nº 
6.226/75

Art. 1º Os funcionários públicos federais que completarem 5 anos de
exercício terão computado, p/ aposentadoria por invalidez, p/ tempo
de serviço e compulsória, na forma da Lei nº 1.711/52, o tempo de
serviço prestado em atividade vinculada ao regime da Lei nº 3.807/60

Art. 2º  Os segurados do INPS que já tiverem 60 contribuições terão 
computado, para todos os benefícios previstos na Lei nº 3.807/60, o 
tempo de serviço público prestado à Administração Federal

Art. 8º As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem
recíproca de tempo de serviço prevista nesta Lei, serão concedidos e
pagos pelo sistema a que pertencer o interessado ao requerê-los e seu
valor será calculado na forma da legislação pertinente.
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Antecedentes LEI nº 6.864/80: Art. 3º O disposto nesta Lei aplica-se aos servidores dos
Estados e Municípios que assegurem, mediante legislação própria, a
contagem do tempo de serviço prestado em atividade regida pela Lei nº
3.807/60, para efeito de aposentadoria p/ invalidez, p/ tempo de serviço
e compulsória, pelos cofres estaduais ou municipais.

CF/88: Art. 202 .... § 2º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 
contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos 
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo 
critérios estabelecidos em lei.

EC 20/98: Art. 201 .... § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 
contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 
de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei.



Lei nº 9.796/99 e Decreto 3.112/99
Regime de Origem – RO X Regime Instituidor – RI 
Regime Instituidor = concessor, CREDOR; 
Regime de origem = emissor da CTC, DEVEDOR.

Estoque RGPS: os valores da compensação em atraso relativos ao período entre 5/10/1988 e 5/5/1999 
dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca do tempo de contribuição do RGPS ou 
do RPPS, na hipótese de o RGPS ser o regime instituidor, desde que em manutenção em 5/5/1999

• Estoque RPPS surgirá por causa da lei 13.846/2019 e do Decreto 10.188/2019

Fluxo acumulado: os valores da compensação dos benefícios concedidos após o período de estoque 
RGPS relativos ao período entre a data de concessão e o deferimento do requerimento de compensação, 
observado o prazo prescricional

• Fluxo mensal: os valores da compensação pagos mensalmente pelo RO ao RI, a partir da competência de concessão da 
compensação, enquanto os pagamentos dos benefícios objeto da compensação financeira estiverem em manutenção



CF/88 c/ 
alterações da EC 103/2019

Art. 40 RPPS ...
§ 9º O tempo de contribuição federal,
estadual, distrital ou municipal será
contado para fins de aposentadoria,
observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A
do art. 201, e o tempo de serviço
correspondente será contado para
fins de disponibilidade.

Art. 201 ... RGPS
§ 9º Para fins de aposentadoria, será

assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição entre o RGPS e
RPPS, e destes entre si, observada a
compensação financeira, de acordo
com os critérios estabelecidos em lei.
§ 9º-A. O tempo de serviço militar
exercido nas atividades de que tratam
os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de
contribuição ao RGPS ou a RPPS terão
contagem recíproca para fins de
inativação militar ou aposentadoria....



Referendo, na forma do art. 36, II, da EC 103, das revogações das regras das EC anteriores

Art. 8º-A compensação financeira entre RPPS ...
§ 2º O ente federativo que não aderir à compensação financeira com os demais RPPS ou inadimplir suas
obrigações terá suspenso o recebimento dos valores devidos pela compensação com o RGPS, na forma
estabelecida no regulamento.

Lei nº 9.717/98 c/ alterações da Lei nº 13.846/19
Art. 1º (...)
§ 2º Os RPPS operacionalizarão a compensação
financeira a que se referem o § 9º do art. 201 da CF e a
Lei nº 9.796/99, entre si e com o RGPS, sob pena de
incidirem nas sanções de que trata o art. 7º desta Lei.

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos
entes e pelos respectivos fundos, implicará... (CRP):
I - suspensão das transferências voluntárias de
recursos pela União; ....
IV – suspensão do recebimento dos recursos da
compensação previdenciária....

Lei nº 9.796/99 c/ alterações da Lei nº 13.846/19



MARCOS TEMPORAIS DO COMPREV

Lei nº 6.226, de 
1975;
Lei nº 6.864, de 
1980.

Art. 202 da 
Constituição 

Federal:
05/10/1988

Lei nº 9.796, de 
1999: 05/05/1999

Sem compensação Estoque RGPS Fluxo
Estoque RPPS

Decreto nº 10.188, de 
2019: 31/12/2020



Lei ordinária (se não previsto em lei complementar)

§ 2º O CNRPPS estabelecerá as diretrizes para as
relações negociais do INSS e dos RPPS com a empresa
de tecnologia

Art. 25. Os entes deverão aderir à compensação
financeira de que trata este Decreto até 31/12/2021,
sob pena de incidirem as sanções de que trata o art. 7º
da Lei nº 9.717\1998, e a suspensão do pagamento da
compensação financeira devida pelo RGPS.

Decreto 10.188/19

Art. 10. MTP disponibilizará para adesão do INSS e dos
RPPS, sistema de compensação previdenciária
destinado a manter atualizado o cadastro dos
benefícios objeto de compensação financeira e a
apurar o montante devido pelos regimes

§ 1º Para o processamento do requerimento de
compensação financeira, o INSS e os RPPS celebrarão
termo de adesão com SPREV e contrato com a
empresa de tecnologia

Decreto 10.188/19



Lei ordinária (se não previsto em lei complementar)

II - operacionalização da compensação financeira do
RPPS com o RGPS e com os demais RPPS, consistente
na habilitação para o processamento, enquanto
regime instituidor, do requerimento de compensação
financeira pelo Comprev, nos termos dispostos ...; e

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, os
entes terão de comprovar a celebração do termo de
adesão e do contrato com a Dataprev, sob pena de
terem seu acesso ao sistema de compensação
previdenciária suspenso e de sofrerem as penalidades
previstas no art. 25 desse regulamento.

Portaria SEPRT/ME 15.829/2020

Art. 5º Nos termos do Decreto nº 10.188/19, p/
processamento dos requerimentos de compensação
financeira e a utilização do Comprev, o INSS, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão,
até 31 de dezembro de 2021, celebrar termo de
adesão com a SPREV e contrato com a Dataprev

§ 3º O não atendimento constituirá causa impeditiva à
emissão do CRP, ...., aplicando-se as sanções de que
trata o art. 7º da Lei Nº 9.717/98 e a suspensão do
pagamento da compensação financeira devida pelo
RGPS.

Portaria MTP 905/2021 incluiu critério CRP –
art. 5º-B na Portaria MPS 204/2008



DA NOVA PREVIDÊNCIA E 
OPERACIONALIZAÇÃO 
COMPENSAÇÃO ENTRE 

RPPS
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Do Modelo Negocial: Resolução 
CNRPPS/ME nº 2, de 14/05/2021. Considerando as deliberações 

dos conselheiros na 4ª e na 5ª RE 
do CNRPPS.....GRUPO

FAIXA DE SEGURADOS e 
BENEFICIÁRIOS DO ISP

VALOR MENSAL DE 
UTILIZAÇÃO DO 

COMPREV
I 1 300 R$ 100,00
II 301 600 R$ 150,00
III 601 1.200 R$ 300,00
IV 1.201 3.000 R$ 600,00
V 3.001 6.000 R$ 1.200,00
VI 6.001 9.000 R$ 1.800,00
VII 9.001 18.000 R$ 2.800,00
VIII 18.001 36.000 R$ 5.000,00
IX 36.001 108.000 R$ 8.000,00
X > 108.000 + RPPS União + INSS R$ 12.000,00



Do Modelo Negocial: Resolução 
CNRPPS/MTP nº 9, de 09/11/2021

Art. 1º  Aprovar, na forma do Anexo desta Resolução, nos termos do § 1º e caput do art. 10 
do Decreto nº 10.188/19:
I - modelo de negócio para o sistema de compensação previdenciária entre o RGPS e os 
RPPS, e destes entre si; e
II - minuta padrão para o contrato de adesão a ser celebrando pelos entes federativos e a 
Dataprev para uso do Comprev.
Art. 2º A Dataprev disponibilizará no endereço eletrônico http://servicos.dataprev.gov.br
sistema automatizado para geração dos contratos de adesão, bem como os documentos 
necessários para a formalização do contrato.

http://servicos.dataprev.gov.br/
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TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DA DATAPREV

Novo COMPREV 
disponível em 
01/12/2020

Termo de Adesão 
disponível em 
11/06/2021

Contratação da 
Dataprev disponível em 

27/10/2021

Novos critérios 
no CRP a partir 
de 01/04/2022

Contratado
Pendentes
(Não haverá 

bloqueio/suspensão)

Sem dossiê
(Haverá bloqueio/suspensão)

3
Ceará e Rio Grande do Norte (Ag. 
Ass. Cliente) e Tocantins (Ag. Ass. 

Dtp).
1

Florianópolis (Ag. Análise Dtp)

106
24 (Ag. Análise Dtp); 32 (Ag. Ass. 

Dtp) 50 (Ag. Ass. Cliente)

1896 Dados de 19/05/2022

Termo de 
Adesão

Contrato com DATAPREV

Capitais 26 24

Estados e DF 27 24 -

Maceió.

1500

Municípios 1843 1342 -

Pagamento à 
Dataprev

????

João Monteiro
Mantenópolis

Santa Leopoldina
Santa Teresa



Prazo para análise dos 
requerimentos.

Prazo prescricional da 
compensação entre RPPS:

31/12/2025.

PONTOS DE ATENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Tratamento das exigências: 
Prazo, Prescrição e 

Indeferidos

Termo de Adesão e 
Contratação do Novo 

COMPREV

Pagamento da Dataprev

Análise dos Requerimentos 

pelo INSS

Ferramentas COMPREV



PRAZO PARA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS

Prazo para análise dos 
requerimentos.

Art. 4º Nos termos do § 8º do art. 11 do Decreto nº 10.188/2019, a partir de
1/1/2022, os requerimentos de compensação financeira apresentados pelos
RI deverão ser analisados pelos regimes de origem em até 1.080 dias, sob
pena de incidir a mesma atualização dos valores dos recolhimentos em atraso
de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS aos requerimentos
que ultrapassarem esse prazo.

§ 1º O prazo para análise dos requerimentos previsto no caput será reduzido
para:

I - 540 dias, em 2023;
II - 360 dias, em 2024;
III - 180 Dias, em 2025; e
IV - 90 dias, a partir de 2026.



Prazo para análise dos 
requerimentos.

§ 3º Para efeitos do caput, serão aplicados:

I - a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculada a partir do 1º dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento; e
II - a taxa de 1% no mês do pagamento.

§ 4º O previsto neste artigo se aplica à compensação financeira entre o RGPS
e os RPPS e dos RPPS entre si.

PRAZO PARA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS



PRAZO PRESCRICIONAL DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Art. 12. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, aos
valores não pagos nem reclamados em época própria, do surgimento da pretensão, que
ocorrerá:
I - no primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou
pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o RI for o RPPS; ou
II - no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o RI for o
RGPS.
Parágrafo único. O prazo prescricional da compensação financeira relativo ao período do
estoque RPPS será contado a partir da entrada em vigor deste Decreto.

31/12/2025



EXIGÊNCIAS: PRAZO, PRESCRIÇÃO, INDEFERIDO

Requerimentos que ainda não foi 
interrompida a prescrição, faltando 
documento obrigatório ou informações 
obrigatórias.

Requerimentos indeferidos no antigo 
sistema e migrados para tratamento.



FERRAMENTAS DE COMPREV

38
anos

1
mês

6
dias

13906
dias

Regime Ingresso Desvinculação Total em dias

RGPS 01/10/1983 30/04/1987 1307

RGPS 05/05/1987 13/11/1989 923

RGPS 20/05/1990 15/09/1994 1579

Outro RPPS 16/09/1994 18/04/2006 4232

Ente 19/04/2006 16/05/2022 5871

Glosas

Datas

Valores Simulados de COMPREV

ap
ep

re
v.

co
m

.b
r



DAS CONSULTORIAS

22
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Torna público que, conforme deliberação na 3ª Reunião Ordinária do CNRPPS,

RESOLVE:

1 - Manifestar-se contrariamente à contratação de consultorias para a operacionalização da compensação
previdenciária entre os regimes previdenciários, por entender que tal prática é nociva aos RPPS, já que haverá
transferência desnecessária de recursos públicos para entidades privadas, afrontando o princípio da economicidade.

2 - Recomendar aos entes que capacitem seus servidores para a operacionalização da compensação
previdenciária.

3 - Esclarecer que a SPREV está à disposição para as orientações adicionais que forem necessárias e para, em
cooperação com os Tribunais de Contas e com instituições representativas de segmentos relacionados aos entes
federativos e regimes próprios, auxiliar na divulgação das melhores práticas na operacionalização e gestão da
compensação previdenciária.



ANÁLISES PELO INSS

SR Sudeste I
(São Paulo)

SR Sudeste II
(Rio de Janeiro, Espirito Santo e 

Minas Gerais)

SR Nordeste

SR Norte / Centro-Oeste

SR Sul

27 
Filas

A ideia é que as SR 
definam os grupos 

por Estados.

ATUALMENTE COMO VAI FICAR?COMO ERA?

As análises eram 
realizadas por Gex 

do INSS.

98 
Filas



Racionalização 
normas 
Decreto 

10.139/2019 

Inovações
Adequações 

EC 103

Nova 
Portaria 

Geral

Nova Portaria Geral



Nova Portaria Geral – Taxa de Administração...
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• Financiamento e constituição reserva de acordo c/ lei do ente; 
• Novos limites:

Porte ISP

Portaria 402/2008 antes 
da Portaria 19.451/2020

Com a nova Portaria Geral 
Pode seguir a Portaria 19.451/2020 OU

% Base de Cálculo % + 20% 
certificação

Base de 
Cálculo % + 20% 

certif.
Base de 
Cálculo

Estados

2%

Remuneração 
bruta dos 

servidores ativos, 
aposentados e 
pensionistas

2,00% 2,40% S/ 
Remunera-
ção de 
contribuições 
dos 
servidores 
ativos

1,30% 1,56%
Remuneração 

bruta dos 
ativos, 

aposentados e 
pensionistas

Grande 
Porte 2,40% 2,88% 1,70% 2,04%

Médio Porte 3,00% 3,60% 2,30% 2,76%

Pequeno 
Porte 3,60% 4,32% 2,70% 3,24%

-35%/ 
-22%

-15%/ 
-2%

+15% 
+38%

+35% 
+62%



É uma dúvida sobre as regras da compensação?

http://gescon.dataprev.gov.br/Gescon

Webconferências - Segundas e Quintas 9h30 às 12h

Canais de Atendimento

É um problemas de sistema?
http://suporte.dataprev.gov.br

Ofícios circulares, manuais, vídeos e demais
informações no site da SPREV (gov.br/previdencia).



Allex Albert Rodrigues –
Subsecretário RPPS
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