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DESPACHO

Considerando as determinações da Emenda Constitucional nº 103/2019

no sentido de que todos os Entes Federativos que possuam Regimes Próprios de

Previdência Social – RPPS devem implementar o respectivo Regime de Previdência

Complementar  –  RPC  até  dois  anos  da  data  da  entrada  em  vigor  da  referida

Emenda, ou seja, até 12.11.2021, este Tribunal de Contas enviou aos Municípios

orientações gerais acerca dos procedimentos para efetivação do RPC, baseadas nas

regras  constitucionais,  no  Guia  da  Previdência  Complementar  para  Entes

Federativos (5ª edição) da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e

nos estudos realizados sobre o tema, notadamente a  Nota Técnica nº 001/2021-

ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) 

Dentre  as  orientações estavam a necessidade de processo público  de

seleção para contratação de entidade fechada de previdência complementar para

gestão  do  Regime  de  Previdência  Complementar  (RPC),  com  observância  dos

princípios da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da transparência

e embasado no regramento da Lei Complementar 108 e 109, ambas de 2001, o que

implica em estabelecimento de critérios objetivos para a escolha da entidade, que

avaliem  os  diversos  aspectos  e  requisitos  técnicos e  econômicos  mínimos  em

relação à entidade e aos planos, de forma a possibilidade comparativo objetivo entre

as propostas, a fim de justificar e motivar a escolha. 
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Até  27.09.2021  este  Tribunal  havia  recebido  apenas  quatro  editais  de

seleção  de  entidade  fechada  de  previdência  complementar  (municípios  de  São

Bento do Sul, Novo Horizonte, Rio Negrinho e Forquilhinha). 

Conforme  exame  preliminar  da  Diretoria  de  Contas  de  Gestão (DGE)

deste Tribunal, os editais encaminhados por  São Bento do Sul, Novo Horizonte e

Forquilhinha não contém critérios objetivos de avaliação, com respectiva forma de

mensuração/avaliação (como pontuação,  pesos ou outros  critérios objetivos)  que

permitam aferição dos diversos aspectos técnicos e econômicos das propostas a

serem recebidas (Relatório DGE-484/2021). 

A  Diretoria  técnica  anotou  que  “a  definição  dos  critérios  objetivos  de

avaliação, bem como a gradação com que cada qual irá importar no resultado final

do  certame  não  estão corretamente  delineados nos  editais  dos  referidos

municípios, maculando a transparência dos processos em relação à coletividade e

aos órgãos de controle, bem como aos próprios proponentes, além de caracterizar

infringência  ao  princípio  da  impessoalidade, princípios basilares  da  Administração

Pública insertos no artigo 37 da CF/88”. 

A previsão de critérios de mensuração e apuração objetivos (geralmente

por  meio  de  pontuação)  revela-se  essencial  para  que  a  escolha  observe  os

princípios da impessoalidade, da isonomia no tratamento entre os participantes, da

legalidade e da transparência, o que deve resultar na legitimidade e segurança da

escolha. 

De  outro  lado,  os  critérios  devem  permitir  ampla  participação  de

entidades,  de  modo  que  não  devem  ser  fixados  critérios  e  pesos  que  possam

beneficiar determinadas categorias de entidades fechadas ou abertas de previdência

complementar. 

Nesse sentido, revela-se pertinente:
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I  - Encaminhar  aos  municípios  que  possuem  Regimes  Próprios  de

Previdência Social (RPPS), as seguintes orientações complementares:

1. O edital do processo público de seleção para contratação de entidade

fechada  de  previdência  complementar  para  gestão  do  Regime  de  Previdência

Complementar (RPC), deve conter critérios objetivos para que haja observância dos

princípios da impessoalidade, da igualdade no tratamento entre os proponentes, da

publicidade,  da  transparência,  probidade  administrativa,  da  competitividade,  da

economicidade, do interesse público e da obtenção da proposta mais vantajosa;

2. Os critérios de apuração ou aferição das exigências de comprovação

de  qualificação  técnica  e  das  condições  econômicas  e  do  plano  de  previdência

apresentados ao Ente, devem estar baseados em fatores objetivos de mensuração,

tais  como  pontuação  ou  fator  de  habilitação,  para  os  diversos  aspectos,  com

elaboração de quadro comparativo, de modo a motivar a escolha de determinada

entidade;

3. Na  fixação  dos  critérios  objetivos  deve-se  atentar  para  elementos

como necessidade do critério, grau de relevância para o Ente e respectiva gradação

na pontuação, bem como evitar critérios que possam inviabilizar, reduzir ou restringir

o universo de possíveis proponentes. 

II - Dar ciência aos Prefeitos e às Câmaras de Vereadores dos municípios

que possuem Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

III - Dar ciência desta deliberação aos membros do Tribunal Pleno. 

Florianópolis, 13 de outubro de 2021.

LUIZ ROBERTO HERBST
CONSELHEIRO RELATOR
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