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Por meio do Decreto nº 10.188/2019 , foi regulamentada a Lei nº 9.796/1999 para 

dispor sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), dos servidores públicos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes 

próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de 

aposentadoria. 

 

O referido Decreto entra em vigor: 

I - em 1º de janeiro de 2020, quanto aos dispositivos aplicáveis à compensação 

financeira entre o RGPS e os RPPS; 

II - em 1º de janeiro de 2021, quanto aos dispositivos aplicáveis à compensação 

financeira entre os RPPS. 

Também em 1º de janeiro de 2020, fica revogado o Decreto nº 3.112/1999 , que 

anteriormente disciplinava a matéria. 

Aplica-se o disposto no Decreto nº 10.188/2019 aos benefícios de: 

a) aposentadoria, concedidos a partir de 05.10.1988, desde que em manutenção em 

06.05.1999 ou concedidos após essa data, com contagem recíproca de tempo de 

contribuição; e 

b) pensões por morte que decorrerem das aposentadorias citadas na letra “a”, excluída a 

aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e a pensão dela decorrente. 

Para fins da compensação financeira, o regime instituidor deverá apresentar ao regime 

de origem os dados e documentos relacionados no Decreto nº 10.188/2019 , referentes a 

cada benefício concedido, com cômputo de tempo de contribuição, no âmbito daquele 

regime de origem. 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aderir à compensação 

financeira, de que trata o Decreto nº 10.188/2019 , até 31 de dezembro de 2021, sob 

pena de: 

I - suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS; 

II - incidirem nas sanções de que trata o art. 7º da Lei nº 9.717/1998 , a saber: 
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a) suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

b) impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como 

receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou 

entidades da Administração direta e indireta da União; 

c) suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 

(Decreto 10.188/2019 - DOU 1 de 23.12.2019) 

Fonte: Editorial IOB  

Cliente IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10188%2B2019#fe%2Bd%2B10188%2B2019

