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“É juridicamente viável a contratação de instituições financeiras privadas para realizar
investimentos das reservas de capital deste Instituto, relativamente aos recursos do
RPPS?”

Inicialmente, aos autos foram submetidos à análise do Núcleo de Jurisprudência e
Súmula – NJS, que produziu o Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 00006/2020-3,
por meio do qual conclui pela existência de deliberação da Corte que respondam
especificamente ao objeto da consulta.
Conforme apontado pelo NJS, no Parecer em Consulta TC 002/2013, elaborado no
âmbito do Processo TC 259/2011, este Tribunal de Contas manifestou-se no sentido de
definir que a expressão “instituições oficiais”, citada no artigo 164, §3º, da Constituição
da República1, faz referência às instituições financeiras que tem participação de capital
público.
Além disso, concluiu que os recursos das entidades de previdência dos servidores
municipais não podem ser aplicados em instituições financeiras particulares ou
privadas, em obediência ao comando constitucional (art. 164, §3º, da CF).
Por fim, considerando que o suscitado Parecer em Consulta TC 002/2013 já atendia ao
questionamento ora proposto, destacou, ainda, que os Pareceres em Consulta TC
010/2017 e 024/2018 e o Acórdão TC 1122/2017 – Plenário trataram de
questionamentos que tangenciam a matéria, sugerindo a remessa dos mesmos ao
interessado, de forma a complementar as informações acerca do tema.
Instado a se manifestar, o NRC, na Instrução Técnica de Consulta n.º 00005/2020-9,
sugeriu o conhecimento da consulta e procedeu à análise conclusiva dos
questionamentos propostos, opinando que os mesmos fossem respondidos no sentido
sugerido pelo NJS.

1

Art. 164. [omissis]
§3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais,
ressalvados os casos previstos em lei.
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O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 00675/2020-1, de lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou integralmente a conclusão
técnica.
É o relatório.
Acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas acerca do
conhecimento da consulta, bem como das dos apontamentos expostos pelo corpo
técnico na Instrução Técnica de Consulta n.º 00005/2020-9, abaixo transcritos:

“2. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Antes de adentrar ao mérito da presente consulta, faz -se necessário apreciar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade. Quanto aos aspectos formais, verifica-se que
o consulente é autoridade legitimada, na medida em que se trata de Diretor Presidente
de autarquia (art. 122, VII, c/c §1º, I, LC 621/2012), e que a peça de consulta foi instruída
com o parecer do órgão de assistência jurídica (art. 122, §1º, V, LC 621/2012). Quanto
aos aspectos substantivos, verifica-se que a matéria objeto da consulta é de
competência deste TCE-ES (art. 122, §1º, II, LC 621/2012), contém indicação precisa da
dúvida (art. 122, §1º, III, LC 621/2012), e não se refere apenas ao caso concreto (art.
122, §1º, IV, LC 621/2012).
Ademais, constata-se que a
jurídica, econômica, social e
reflexos para a Administração
atendendo ao requisito previsto

matéria atinente à consulta ofertada possui relevância
repercussão no âmbito da administração pública com
Pública Direta e Indireta dos Municípios e do Estado,
no § 2º do artigo 122 da LC 621/2012.

Por fim, entende-se atendido o requisito preconizado no § 3º do art. 122 da LC
621/2012, ante a evidente correlação da matéria consultada e a área de atribuição do
ente consulente.
Assim, uma vez atendidas todas as formalidades previstas em lei, opina-se pelo
conhecimento da presente consulta.
3. MÉRITO
Conforme já aqui noticiado, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula, através do Estudo
Técnico de Jurisprudência n° 06/2020, verificou a existência do Parecer em Consulta TC
02/2013 relativo ao objeto da presente consulta, bem como bem como, a título
complementar, registrou a existência dos Pareceres em Consulta TC nº 010/2017 e TC
nº 24/2018 e do Acórdão TC 1122/2017-Plenário, que tratam que questões relacionadas
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ao assunto abordado na presente consulta. Em face do seu teor elucidativo, pedimos
vênia para reproduzi-lo:
2. TEMAS OBJETOS DA CONSULTA:
Verifica-se que o consulente formulou o seguinte questionamento a esta Corte de Contas:
1. É juridicamente viável a contratação de instituições financeiras privadas para realizar
investimentos das reservas de capital deste Instituto, relativamente aos recursos do RPPS?
Em consulta à jurisprudência desta Corte de Contas , foi possível identificar que o TCEES já
tratou do tema consultado no âmbito do Parecer em Consulta TC 002/2013 (TC 259/2011).
Na ocasião, em consulta formulada pelo Instituto de Previdência dos servidores do
Município da Serra – IPS, questionou-se a esta Corte de Contas a possibilidade de se
considerar, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a expressão “ instituições
oficiais”, citada no art. 164, §3º2, da CF, como instituições financeiras particulares, em virtude
de previsão na Lei Federal nº 9.717/98 (art. 6º, IV3) e na Resolução nº 3506/2007 do Conselho
Monetário Nacional (CNM).
Nesse sentido, foi questionado, também, se os recursos financeiros de entidades de
previdência municipal podem ser aplicados em instituições financeiras parti culares instituídas
pelo Banco Central.
Em resposta aos questionamentos, o TCEES dispôs no Parecer em Consulta TC nº 002/2013
que “Instituição financeira oficial é aquela que tem participação de capital público”, registrando
conceito do Prof. Rubens Limongi França no sentido de que:
“tais instituições têm como característica própria, o fato de possuírem capital estatal e controle diretor
do poder público, e via de regra têm como finalidade fomentar de maneira direta o bem-estar social e a
produção regional ou setorial, especialmente daquelas em que o particular capitalista, que busca a
garantia de seu próprio numerário e o rendimento imediato, não tem interesse porque o risco ou a
rentabilidade não são condizentes, em termos de mercado financeiro, com outr as aplicações
possíveis”.

Além disso, a consulta concluiu que os recursos das entidades de previdência dos servidores
municipais não podem ser aplicados em instituições financeiras particulares ou privadas ,
em obediência ao comando constitucional (CF, art. 164 § 3º);
Embora a referida Consulta já sirva como resposta ao questionamento formulado nos
presentes autos, é valido acrescentar, a título de complemento, que esta Corte voltou a tratar
do assunto no Parecer em Consulta TC nº 010/2017, também apres entado ao TCEES pelo
IPS.
Nesse caso foi questionado em que função administrativa a instituição financeira oficial deve
assumir para que o RRPS possa efetuar aplicações financeiras (primeiro questionamento), bem
como se há necessidade de que esta instituição ocupe as funções de gestora, custodiante ou
administradora, individualmente ou cumulativamente (segundo questionamento).
2

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Munic ípios e
dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei. (g.n)
3
Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de fundos integrados de ben s,
direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes
preceitos: (...) IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional ; (g.n)
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Por meio do Parecer em Consulta TC nº 010/2017, esta Corte respondeu, quanto ao primeiro
questionamento, que, embora não haja nenhuma regulamentação sobre que função deva ser
exercida pela instituição financeira oficial nos fundos de investimento, nos quais sejam
aplicados recursos oriundos dos RPPS, diante das competências e responsabilidades
atribuídas ao administrador, inclusive de escolha e contratação dos terceiros que ocuparão as
demais funções, a administração do fundo deve ser exercida pelo banco público, a fim de
atender às necessidades elencadas no Parecer TC 002/2013;
E, quanto ao segundo questionamento, foi respondido que, em relação ao gestor, considerando
que a sua escolha é feita pelo administrador (no caso, a instituição financeira oficial) e a gestão
é profissional, ou seja, fundamentada em experiência e conhecimento técnicos de atuação em
mercado financeiro; e considerando, ainda, que a própria gestão do RPPS pode ser
terceirizada, nos termos da Resolucão 3.922/2010, sem que haja, no exercício dessa função, o
entrave do § 3º, do artigo 164, da Constituição Federal, que diz respeito apenas à aplicação
das disponibilidades em bancos públicos, a gestão do fundo de investimento, assim como
as demais funções, pode ser exercida por qualquer pessoa física ou jurídica, autorizada
pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores
mobiliários, que demonstre capacidade técnica de bem exercer esse múnus .
Vale mencionar, também a título de complemento, o Parecer em Consulta TC nº 24/2018 (TC
6002/2018), formulado pelo IPS, com questionamentos relacionados à intermediação de
instituição financeira entre o RPPS e o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic
para a operacionalização de títulos públicos federais pertencentes à carteira de RPPS.
Segue excerto da deliberação com a consolidação dos questionamentos e respostas
apresentadas na referida consulta:
PARECER EM CONSULTA TC 024/2018 - PLENÁRIO
Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Evilásio de Angelo, Diretor Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município da Serra, solicitando resposta para as seguintes indagações:
(...) Item 1) Para manutenção de Títulos Públicos Federais em carteira é necessário a intermediação de
uma Instituição Financeira entre o RPPS e o SELIC para operacionalizar a guarda, liquidar e
administrar os Títulos Públicos Federais pertencentes à carteira do RPPS?
Resposta: Considerando que os Regimes Próprios de Previdência Social não pertencem à categoria
das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
que sejam titulares de conta de custódia no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e
de conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação no Sistema de Transferência de Reservas
(STR), respondemos o primeiro questionamento no sentido de que há a necessidade da
intermediação de uma das instituições acim a definidas, para operacionalizar a guarda, liquidar e
adm inistrar os Títulos Públicos Federais pertencentes à carteira do RPPS.
Item 2) A Instituição Financeira a ser contratada para prestar Serviços de Custodia Qualificada
(compreendendo a guarda, a liquidação física e financeira, o controle dos eventos e o fornecimento de
extratos, relatórios e informações referentes à movimentação de custódia, operações realizadas e
posição física e financeira dos títulos em carteira); de processamento; de marcação a mercado, de
registro e de Controladoria de Títulos e Valores Mobiliários, deve ser Banco Público (exemplos: Banco
do Brasil, CEF ou Banestes) ou pode ser Instituição Financeira Privada?
Resposta: O Serviço de Custódia Qualificada pode ser prestado por bancos com erciais,
m últiplos ou de investimentos, caixas econômicas, sociedades corretoras ou distribuidoras de
títulos e valores m obiliários, e entidades prestadoras de serviços de compensação e liquidação
e de depósito centralizado de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 542/2013, não
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havendo qualquer determ inação no nosso ordenam ento jurídico de que deva ser prestado
exclusivam ente por bancos públicos .
Item 3) O posicionamento externado no Parecer Consulta nº 002/2013 e Parecer Consulta nº 010/2017
(Função de Administrador de um Fundo de Investimentos exercida exclusivamente por Banco Público)
se aplica aos serviços de Custódia Qualificada?
Resposta: Considerando que os serviços de custódia não se referem a de pósito ou aplicação
das disponibilidades de caixa do RPPS, nos term os do §3°, do artigo 164, da Constituição
Federal, vez que a aplicação dos recursos se deu na própria aquisição dos ativos, no caso, os
títulos públicos federais, cabendo ao Custodiante ape nas funções de adm inistração e
operacionalização desses ativos, não se aplicam a tais serviços os entendimentos consignados
nos Pareceres em Consulta TC 002/2013 e 010/2017.
Dados do processo Inteiro teor Processo: 6002/2018 Data da sessão: 18/12/2018
João Luiz Cotta Lovatti Natureza: Controle Externo > Consulta > Consulta (g.n)

Relator:

Por fim, merece menção o Acórdão TC 1122/2017-Plenário, de relatoria do conselheiro
Domingos Augusto Taufner, que, embora trate de caso concreto submetido à apreciação desta
Corte, originado de inconsistências na realização de aplicações financeiras de recursos
vinculados ao Instituto de Previdência da Serra - IPS, traz relevantes ensinamentos e
orientações, de caráter geral, relacionados ao tema tratado na presente consulta, cuidando-se
de um caso paradigmático dentre os julgamentos desta Corte. Senão vejamos.
No item 3.2 do referido acordão foi tratada a questão da Aplicação Financeira Temerária
realizada pelo referido instituto. Vale transcrever trecho da fundamentação adotada na referida
decisão pelo seu didatismo e clareza:
ACÓRDÃO TC-1122/2017– PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Representação, ofertada pelo Ministério Público Especial de Contas,
subscrita pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira em desfavor do IPS – Instituto de
Previdência dos Servidores do Município da Serra/ES, autarquia de direito público, apontando
possíveis inconsistências oriundas da realização de aplicação financeira de recursos vinculados ao
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, administrado pelo IPS, no exercício de 2012, na gestão
do presidente à época Sr. (...).
(...) 3.2- Da Aplicação Financeira Temerária (item 2.2 da ITC – 5994/2013) – (...)
Os recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, instituídos pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios devem ser aplicados em conformidade com o que
dispõe a Resolução do CMN – Conselho Monetário Nacional nº 3.992/2010 e a Lei nº 9.717/98, art. 6ª,
IV e Lei municipal 2.818/05.
(...) Da análise detida dos autos, verifico que a presente irregularidade trata-se da realização de uma
transação financeira com os recursos dos RPPS, realizada em total descompasso com as normas
legais vigentes, sem se cercarem das cautelas necessárias à realização da transação financeira e de
forma totalmente temerária pelos responsáveis (...), sem amparo legal, apostando em uma aplicação
financeira altamente arriscada, totalmente desprovida de qualquer avaliação de risco, estudo de solidez
financeira, ausente qualquer justificativa que respaldasse a mudança brusca na forma de investimento.
Nesse passo, percebe-se que foram retirados recursos vinculados ao RPPS em instituição financeira
com notável solidez financeira para aplicar em outra instituição que já apresentava sinais de
insolvência financeira. O que poderia ser feita em uma simples pesquisa no site da CVM que tem
informações para qualquer cidadão investidor, (...)
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Desse modo, faz-se necessário que os responsáveis antes de efetuar a aplicação com os recursos
vinculados ao RPPS, investiguem o risco daquela aplicação financeira, sendo im prescindível
conhecer as características do investimento, quanto de risco está disposto a assumir, tendo em
vista que normalmente, quanto maior o retorno do investimento, m aior será nesse caso o risco
da aplicação.
(...) Por se tratar de erário público, os responsáveis para realizarem a efetivação da aplicação dos
recursos deveriam pautar-se obrigatoriamente pelo uso dos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, segurança
jurídica, motivação e supremacia do interesse público, de forma que traga segurança jurídica às
transações econômicas e financeiras.
(...) Dispõe o art. 3º, II Portaria nº 519, de 24 de agosto DE 2011 da Previdência Social que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão exigir mensalmente informações da entidade
autorizada e credenciada, informações quanto a rentabilidade e ris co das aplicações, (...)
(...) A Resolução 3922 de 25 de novembro de 2010 do Banco Central do Brasil dispõe em seu art. 15 §
2º que os Regimes próprios de previdência social só poderão aplicar recursos com base entre outros
critérios, em classificação por agência classificadora de risco em funcionamento no país.
(...) É im perioso frisar que para realizar aplicações dos recursos vinculados ao RPPS, os
responsáveis precisam observar com cautela, de forma minuciosa as condições de segurança,
rentabilidade, s olvência, liquidez e transparência do fundo que será aplicado os recursos
vinculados ao RPPS.
A Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 dispõe sobre o plano de Política Anual de
Investimento, (...)
(...) Não existem nos autos do processo, estudos elaborados por uma comissão demonstrando as
vantagens e desvantagem, os riscos, solidez e transparência do fundo Elo, onde foram aplicados os
recursos vinculados ao RPPS do Instituto de Previdência de Serra/ES, sendo que essa análise de risco
deveria ter sido primordialmente pautada pelos responsáveis de forma cautelar e perspicaz, tendo sido
estes observados em detrimento dos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e
supremacia do interesse público.
Da análise dos autos observa-se que a transação financeira ocorreu sem a Declaração de Investidor
Qualificado, afrontando diretamente o que preceitua os artigos 108 e 109 da Instrução CVM nº
409/2004 (...)
Extrai-se de consulta realizado no site da previdência que ainda no ano de 2016 o RPPS de Serra/ES
não comprovou o regular funcionamento do comitê de investimentos, assim como não aderiu ao PróGestão RPPS, não atende ainda os critérios de investidor qualificados assim como não atende os
critérios de investidor profissional (...)
(...)Assim, ante a ausência de investidor qualificado, a transação financeira com os recursos vinculados
ao RPPS do IPS, jamais poderia ter sido efetivada pelos responsáveis.
(...) Nesse passo, faz se necessário que os responsáveis antes de efetuar a aplicação com os recursos
vinculados ao RPPS, averiguem o risco daquela aplicação financeira, sendo imprescindível conhecer
as características do investimento, quanto de risco está disposto a assumir, sendo que normalmente
quanto maior o retorno do investimento, maior será nesse caso o risco da aplicação.
(...) Neste diapasão, com relação ao conceito de Fundo de Investimento, aproveito a oportunidade para
esclarecer o funcionamento de um fundo de investimento:
Fundo de investimento é uma modalidade de investimento coletiv o, quanto uma estrutura formal que
reúne recursos financeiros de diversos investidores, para investimento em conjunto.
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O fundo é criado por um administrador, usualmente uma instituição financeira, que formalmente o
constituiu e defini os seus objetivos, políticas de investimentos, as categorias de ativos financeiros em
que poderá investir taxas que cobrará pelos serviços e outras regras gerais de participação e
organização. Todas essas informações são reunidas em um documento, regulamento.
Em seguida, o f undo é aberto para aplicações. Isso é feito com o apoio de instituições financeiras,
como os bancos, distribuidoras e corretoras, ligadas ou não ao administrador, que oferecem o
investimento aos seus clientes. É a partir desse momento que os investidores interessados aplicam seu
dinheiro. (...)
Insta salientar que as principais atividades dos fundos de investimentos podem ser desempenhadas
por instituições distintas, são elas:
I-

ADMINISTRADOR – é o representante legal perante a CVM, aquele que constituiu o fundo.

II-

GESTOR – é o responsável pelas decisões de investimento do fundo.

IIIDISTRIBUIDOR – é o responsável por vender as cotas do fundo aos investidores, sendo o
agente que tem contato direto com os cotistas.
IVCUSTODIANTE – é o responsável por guardar e controlar o registro das posições do fundo de
investimento.
VAUDITOR INDEPENDENTE – é o responsável por atestar que o fundo respeita as normas
brasileiras de contabilidade e a legislação sobre fundos vigentes no país.
(...)
Na hipótese em apreço, verifico que o prejuízo causado à coletividade se mostrou extremamente
grave, uma vez que os responsáveis (...), autorizaram transação financeira com os recursos vinculados
ao RPPS, sem obedecer à legislação e as normas legais.
À medida que a conduta engendrada pelos responsáveis redunda em desrespeito à CF/88, aos
princípios da Administração Pública, ganha dimensões ainda maiores quando se observa que o gestor
ao fazer a transação financeira, não observou os critérios de segurança previstos nas legislações
pertinentes, fazendo de forma totalmente temerária, colocando altamente em risco os valores pagos
pelos servidores inativos e pensionistas daquela municipalidade.
Nesse passo fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta dos atos praticados pelos
responsáveis, (...) e resultado alcançado pela falta de zelo com a gestão dos recursos vinculados do
RPPS daquele instituto de previdência, quando os responsáveis não se cercaram das cautelas
necessárias para diminuir o risco do negócio.
Dados do processo Inteiro teor
Domingos Augusto Taufner (g.n)

Processo:

930/2013

Data da sessão:

05/09/2017

Relator:

No item 3.3 do mesmo acordão abordou-se irregularidade praticada pelo IPS na contratação
direta de empresa para prestação de serviços de aplicações financeiras . Vale transcrever
trecho da fundamentação adotada:
ACÓRDÃO TC-1122/2017– PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Representação, ofertada pelo Ministério Público Especial de Contas,
subscrita pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira em desfavor do IPS – Instituto de
Previdência dos Servidores do Município da Serra/ES, autarquia de direito público, apontando
possíveis inconsistências oriundas da realização de aplicação financeira de recursos vinculados ao
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, administrado pelo IPS, no exercício de 2012, na gestão
do presidente à época Sr. (...).
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(...)
3.3 – Da Contratação Direta da Empresa BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA, para
Prestação de Serviços de Aplicações Financeiras (item 2.3 da ITC 5994/2013) – Responsáveis: (...)
Conforme se verifica da análise dos autos, o IPS contratou de forma direta a empresa BRL TRUST
Serviços Fiduciários e Participações LTDA, para atuarem na prestação de serviços de aplicações
financeiras, entretanto, deixando de observar o devido processo legal assim como descumpriram as
regras estabelecidas nos artigos 17, 24, 25, 26 e 38 da Lei n.º 8.666/93.
No mesmo sentido, alega o corpo técnico que a contratação foi realizada desprovida de
credenciamento da instituição, em total desacordo com o que preceitua art. 3º, inciso XI, §§ 1º e 2º da
Portaria n.º 519 do Ministério da Previdência Social e art. 15 da Resolução nº 3.922 do Banco Central
do Brasil.
Quanto ao descumprimento ao disposto nos artigos 17, 24, 25, 26 e 38 da Lei n.º 8.666/93, corroboro o
entendimento da equipe de auditoria que o credenciam ento é m ais eficaz quanto ao processo
licitatório, quando se trata de gestão de recursos financeiros e previdenciários, tendo em vista o
que preceitua o art. 3º da Portaria nº 519 do Ministério da Previdência Social que exige que a
entidade seja autorizada e credenciada (...):
(...) No mesmo sentido dispõe o art. 15 da Resolução 3922 do Banco Central do Brasil, (...)
(...) Dito isso, importante destacar que nos term os da Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação
dada pela Portaria nº MPS 440, de 2013, para uma instituição receber as aplicações dos recursos
dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), esta deverá ser credenciada, assegurando
assim, as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez da instituição prevista na
Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010.
Extrai-se do site da previdência social que as instituições financeiras escolhidas para receber as
aplicações dos RPPS devem ter sido objeto de prévio credenciamento, conforme disposto, (...)
(...) A referida Portaria estabelece em seu art. 3º, §§ 1º e 2º, os parâmetros mínimos para o processo
de credenciamento, e inciso II desse §2º que “deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor,
instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se
sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de
Valores Mobiliários – CVM”. No art. 6º -E prevê que “a análise das informações relativas à instituição
credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser
registradas em Termo de Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”, cujos
conteúdos mínimos constarão de formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS) na rede mundial de computadores – Internet.
Resta evidenciado que a aplicação financeira com os recursos vinculados ao RPPS do IPS foi
realizada desprovida de credenciam ento da instituição financeira, vez que no m om ento da
aplicação não foi aferido s e a instituição foi considerada apta ou não para receber os recursos
financeiros do vinculados ao RPPS do IPS.
(...) Ora, sem razão os defendentes, essa não deve ser nem de longe uma prática corriqueira, é sim
um a formalidade essencial para efetivação de aplicação de valores vinculados ao RPPS, pois o
credenciamento das instituições financeiras deve ser realizado levando em consideração os
fatores de risco, segurança, solvência, liquidez e transparência em obediência ao que dispõe a
Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada pela Portaria nº MPS 440, de 2013.
De modo que não assiste razão os responsáveis, pois agindo totalmente em descompasso com o que
dispõe a legislação pertinente, que exige cadastramento prévio de instituição que receberão aplicações
oriundas de RPPS – Regime Próprio de Previdência efetivaram transação no Banco BVA sem prévio
cadastro para receber recursos vinculados ao RPPS.
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Dada a complexidade ante a falta da não observação dos critérios mínimos de segurança para fazer
uma movimentação financeira, fica claramente demonstrado que os Responsáveis não agiram de
forma adequada, eficiente e transparente a evitar o risco de uma aplicação financeira temerária com
valores oriundos do erário público.
Nesse ínterim, somam-se às irregularidades cometidas na aplicação de recursos vinculados ao RPPS
do Instituto de Previdência de Serra/ES o fato da ausência de formalização de credenciamento junto a
instituição financeira que recebeu recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Serra/ES.
Ante o exposto, vislumbrada e caracterizada a total falta de prudência ao assumirem riscos totalmente
absurdos com valores do erário público, levando em consideração que a aplicação dos recursos
vinculados ao RPPS do Instituto de Previdência de Serra/ES se deu exclusivamente mediante a uma
reunião sem o quórum mínimo para aprovação, assim como ausente o credenciamento do fundo.
Assim acompanhando parcialmente entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas,
mantenho a irregularidade em face do (...) e afastando a responsabilidade do (...) por não existem
elementos nos autos que permitam imputar responsabilidade pela irregularidade ora em comento.
Dados do processo Inteiro teor Processo: 930/2013 Data da sessão: 05/09/2017 Relator:
Domingos Augusto Taufner Natureza: Controle Externo > Contas > Tomada de Contas Especial >
Convertida > Tomada de Contas Especial Convertida (g.n)

Vale dizer que, diante das referidas irregularidades, além das penalidades e r essarcimentos
aplicados, foi determinado ao gestor pelo Acórdão TC 1122/2017 -Plenário que “as aplicações
dos recursos vinculados ao RPPS sejam feitas em instituições financeiras públicas
atendendo precedentes desta Corte de Contas, devendo as referidas ins tituições
financeiras serem previamente credenciadas”.

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em razão do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se o envio ao consulente do
Parecer em Consulta TC 02/2013, bem como, a título complementar o envio dos
Pareceres em Consulta TC nº 010/2017 e TC nº 24/2018 e do Acórdão TC 1122/2017Plenário, que tratam que questões relacionadas ao assunto abordado na presente
consulta”.

Ante o exposto, acompanhando a área técnica e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em:
1) CONHECER a consulta.
2) Por responder o questionamento proposto na consulta nos seguintes termos:
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2.1) Não é possível a contratação de instituições financeiras privadas para
realizar investimentos das reservas de capital do Instituto, relativamente
aos recursos do RPPS.
3) Sejam, ainda, encaminhadas cópias dos Pareceres em Consulta TC
002/2013, 010/2017 e 024/2018, além do Acórdão TC 1122/2017-Plenário, de
forma a complementar as informações acerca do tema proposto.
4) Cientifique-se o consulente.
5) Arquivar, após o trânsito em julgado.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

VOTO VISTA EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos Consulta formulada pelo Sr. Jobis Caliman Buffon, Diretor
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Linhares, com o fim de obter
resposta para a seguinte indagação:

1)
“É juridicamente viável a contratação de instituições financeiras
privadas para realizar investimentos das reservas de capital deste
Instituto, relativamente aos recursos do RPPS?”

A Consulta veio acompanhada de parecer jurídico elaborado pelo Ilmo. Procurador
Municipal (evento 03 dos autos), opinando pela viabilidade da aplicação dos recursos
do instituto de previdência nas instituições financeiras (públicas e privadas) apontadas
pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia como aptas para receberem
a aplicação dos recursos, pois atendem às legislações que regem à matéria, bem como
visam dar maior flexibilidade ao gestor em conseguir alcançar maior rentabilidade aos
recursos públicos.
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Em seguida, os autos foram ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS para prestar
informações acerca da existência de jurisprudência, prejulgado ou decisões reiteradas
desta Corte de Contas que abordem o tema, objeto desta Consulta. Instada a se
manifestar (evento 05), concluiu no Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 00006/20203:
3. CONCLUSÃO:
Diante do exposto no tópico antecedente, conclui-se informando a existência
de deliberação desta Corte que responde ao questionamento formulado na
presente consulta, qual seja, o Parecer em Consulta TC 002/2013, no
sentido de os recursos das entidades de previdência dos servidores
municipais não podem ser aplicados em instituições financeiras particulares
ou privadas, em obediência ao comando constitucional (CF, art. 164 § 3º);
A título de complemento, registra-se, ainda, a existência dos Pareceres em
Consulta TC nº 010/2017 e TC nº 24/2018 e do Acórdão TC 1122/2017Plenário, que tratam que questões relacionadas ao assunto abordado na
presente consulta, conforme exposto no tópico antecedente.
Dessa forma, encaminho os autos ao Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC para instrução, nos termos do art. 235, §1º, do
RITCEES.

Por conseguinte, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e Consultas –
NRC para instrução, nos termos do art. 235, §1º do RITCEES, que por intermédio da
Instrução Técnica de Consulta 00005/2020-9, evento 07 dos autos, corroborando a
posição do Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS, opinou por respondê-la nos
seguintes termos:

III – CONCLUSÃO
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Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em
razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se o
envio ao consulente do Parecer em Consulta TC 02/2013, bem como, a título
complementar o envio dos Pareceres em Consulta TC nº 010/2017 e TC nº
24/2018 e do Acórdão TC 1122/2017-Plenário, que tratam que questões
relacionadas ao assunto abordado na presente consulta.

O Ministério Público de Contas, em Parecer 00675/2020-1, de lavra do Excelentíssimo
Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o posicionamento
técnico firmado na ITC 00005/2020.
A relatora, Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas, na 4ª Sessão
Extraordinária do Plenário desta Corte de Contas, realizada em 07/05/2020, proferiu
voto nos termos da Instrução Técnica de Consulta n° 0005/2020.
Diante do exposto, solicitei vista aos autos para melhor me inteirar do assunto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os autos de processo de Consulta formulada pelo Diretor Presidente do
Instituto de Previdência do Município de Linhares quanto à possiblidade de contratação
de instituição financeira privada para realizar investimentos dos recursos do regime
próprio de previdência.
Preliminarmente, quanto aos requisitos admissibilidade, acompanho a relatora e a
posição do corpo técnico para CONHECER da Consulta, pois verifico que estão
presentes os pressupostos, inclusive o debate do tema é de grande relevância jurídica,
econômica e social, o que me motivou solicitar VISTA dos autos.
Em suma, no mérito o consulente suscita dúvidas acerca da possibilidade de
contratação de instituições financeiras privadas para realizar investimentos das
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reservas de capital do instituto haja vista a regra atual delineada por essa Corte de
Contas no sentido que as aplicações provenientes dos recursos do regime próprio de
previdência social sejam realizadas exclusivamente por bancos públicos.
O Núcleo de Jurisprudência informou precedente desta Corte firmado no Parecer
Consulta TC 002/2013, no sentido de que a disponibilidade de caixa para aplicação
financeira dos recursos de previdência da Serra (à época consulente) em instituições
financeiras oficiais, a expressão descrita no comando do art. 164, §3º da Constituição
Federal, se refere as instituições financeiras que tem participação de capital público.
Por força deste precedente, portanto, os recursos financeiros das entidades de
previdência somente poderiam ser aplicados nos bancos públicos, a exemplo da Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Estado do Espírito Santo, posto que,
reconhecido esses mediante a Consulta como as instituições financeiras oficiais na
forma do art. 164, 3º, da CF. Vejamos, in verbis:
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas neste item, entendo como instituição financeira oficial aquela que integre a
administração pública como o Banco do Estado do Espírito Santo S.A., Banco do
Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal e qualquer outra que possua as mesmas
características dessas. 4. No terceiro questionamento aduz o Consulente sobre a
possibilidade de os recursos financeiros de entidades de previdência municipal poder
ser aplicados em instituições financeiras particulares instituídas pelo Banco Central
sem descumprimento ao disposto no art. 164, § 3º, da CF c/c o art. 43, da LRF.
Entendo que a questão foi amplamente avaliada no item anterior, restando
concluído que os recursos financeiros – disponibilidades de caixa – das entidades de
previdência de servidores municipais deverão ser depositadas e aplicadas em
instituições financeira oficiais, assim entendidas aquelas integrantes da
administração pública, como o Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
ou equivalente, consoante o disposto na Carta Magna e legislação pertinente,
observados todos os parâmetros e regulamentação nela contidos, devendo a escolha
da instituição observar, conforme muito bem esclareceu o Corpo Técnico, ser
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“precedida de licitação (art. 37, XXI, da CF) ou, ao menos, de credenciamento de tais,
em observância aos princípios da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e da livre
concorrência (art. 170, IV, da CF”). Em razão do que, divirjo da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas em relação a este item. 5.Ante o exposto, conheço da
presente consulta, em face de presença dos requisitos de admissibilidad e, e no
mérito, acompanho o posicionamento do Corpo Técnico e do Ministério Público de
Contas em relação ao Primeiro item, e divirjo dos mesmos em relação aos segundo e
terceiro itens, concluindo: 1. Os valores creditados em conta corrente pelos Regimes
Próprios de Previdência Social referentes às contribuições patronais e de servidores
são considerados disponibilidades de caixa, para fins de incidência do art. 164, § 3º,
da CF, ou seja, devem ser depositados em instituições financeiras oficiais e deverão
ser contabilizados separadamente das demais disponibilidades de caixa, por terem
natureza distinta (Constituição Federal, art. 164, § 3º, Lei Complementar nº
101/2000, art. 43, § 1]0 ; 2. Instituição financeira oficial é aquela que tem
participação de capital público, como muito bem conceituou o Ilustrado Prof. Rubens
Limongi França12; tais instituições têm como característica própria, o fato de
possuírem capital estatal e controle diretor do poder público, e via de regra têm
como finalidade fomentar de maneira direta o bem-estar social e a produção regional
ou setorial, especialmente daquelas em que o particular capitalista, que busca a
garantia de seu próprio numerário e o rendimento imediato, não tem interesse
porque o risco ou a rentabilidade não são condizentes, em termos de mercado
financeiro, com outras aplicações possíveis.” 3. Os recursos financeiros das
entidades de previdência dos servidores municipais não podem ser aplicados em
instituições financeiras particulares ou privadas, em obediência ao comando
constitucional (CF, art. 164 § 3º); É como VOTO.

Denota-se que o entendimento firmado por nossa Corte, mais conservador, fora
firmado à época com base em posição adotada pelo Supremo (ADI 2661) em
consonância com a posição doutrinária, de maestria do magistério de Rubens Limongi
França, que entendidas por instituições financeiras oficiais as que possuem capital
estatal e controle diretor pelo Poder Público, mas outros tribunais de contas
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manifestavam posição menos restritiva, salvo melhor juízo, recaindo tal posicionamento
apenas aos estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo.
O Consulente, hodiernamente, traz informação de alteração promovida na Resolução
3922/2010, em especial no seu art. 15, §2º, com redação dada por força da atualização
sofrida pela Resolução CMN 4695/2018, que trata dos requisitos que as instituições
financeiras devam atender para realizarem as aplicações dos recursos dos regimes
próprios.
Analisando o tema desde a sua origem, verifico que todo o fundamento de validade na
aplicação dessas normas encontra amparo na Constituição Federal, na regra de
exceção prevista no final do comando constitucional que rege a matéria e é nesse
ponto em específico que recai a análise da questão.
É que o art. 164, §3º da CF disciplina que “as disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei”.
Sabemos

que

os

recursos

dos

institutos

de

previdência

são

considerados

disponibilidade de caixa para incidência do comando constitucional, previsto no art.
164, §3º, da CF, posto que o conceito muito bem abordado no Parecer Consulta TC
002/2013 não está relacionado a recursos de livre utilização, mas aos recursos que
estão à disposição do ente público em conta própria para aplicação conforme
estabelecido em lei, tanto por força de vinculação constitucional, quanto por força da
Lei Orçamentária aprovada.
Nesse sentido, é a lição do professor Ives Gandra Martins apud Parecer Consulta TC
002/2013 exarado por essa Corte:
Desta forma, a expressão só pode ser examinada à luz não de
“disponibilidades”, que orçamentariamente não existem, por força de
vinculações constitucionais ou legais, mas de recursos que estão em caixa,
na expectativa de destinação, conforme a lei orçamentária determinar. Não

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: AFE8C-C8BC6-E443A

PARECER CONSULTA TC-012/2020
al/fbc

são “disponibilidades”, ou seja, “recursos de livre utilização”, mas recursos
vinculados, de uma forma ou de outra, por força da lei orçamentária, razão
pela qual a expressão “disponibilidades” – menos feliz – poderia ser
substituída pelo vocábulo “recursos de caixa”, expressão mais adequada. O
certo, todavia, é que se deve entender por “disponibilidade em caixa” aqueles
recursos cuja destinação deve seguir o rito orçamentário, mas que estão, no
momento, em mãos do Poder Público para destinação futura, devendo ser
“depositados”, pelo princípio da eficiência, em instituições que ofereçam as
mesmas garantias das instituições oficiais e melhor rentabilidade para a
entidade federativa ou órgão de sua administração direta ou indireta.

É o que ocorre no caso dos recursos dos regimes próprios em que a destinação final
dos recursos obtidos mediante a contribuição patronal e a dos servidores se dará na
concessão de benefícios previdenciários futuros, mas os recursos ficam à disposição
do Poder Público, para que até a concessão dos benefícios ocorram, aplique os
recursos com o fim de obter rendimentos necessários à constituição de reservas para a
concessão dos benefícios (aposentadorias ou pensões).
A Lei Complementar 101/2000 também disciplina nesse sentido:
Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão
depositadas conforme estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição.
§ 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social,
geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos
específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão
depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada
ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos
limites e condições de proteção e prudência financeira.

Inclusive, as aplicações desses recursos devem seguir uma política de investimento
que atenda o atingimento da meta atuarial definida pela Secretaria Previdência, ou
seja, devem atender um percentual mínimo de rentabilidade.
O tema já foi oportunamente enfrentado quando aprovado o Parecer Consulta TC
002/2013 e nesse aspecto não paira divergência de que os recursos dos regimes
próprios estão adstritos ao que preceitua o art. 164, §3º, da CF.
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O art. 164, §3º, por sua vez, remete a aplicação dos recursos a instituições financeiras
oficiais, ressalvado na parte final do comando em comento, “os casos previstos em lei”,
in verbis:
Art. 164 [...]
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco
Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
(destaques nossos)

Em interpretação ao dispositivo o Supremo Tribunal Federal entende por instituição
financeira oficial as controladas pelo Poder Público, mas admite ressalva à regra nos
casos previstos em lei de caráter nacional
Esse posicionamento fora firmado desde a discussão inaugurada com a pretensa
privatização do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), em que nova redação
fora dada ao art. 148 da Constituição Estadual, determinando que as disponibilidades
de caixa do Poder Público Estadual, de seus órgãos e empresas por ele controladas
fossem depositados na instituição financeira que viesse a substituir a maioria do capital
social do Banestes e com a possibilidade desses recursos irem para os bancos
privados a matéria fora apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2600.
Na apreciação dessa ADI o Supremo interpretando a parte final da norma
constitucional (art. 164, §3º), entendeu que a lei apta a assegurar a ressalva é
reservada à competência legislativa da União, não cabendo ao Estado do Espírito
Santo legislar regra exceptiva à exigência do depósito das disponibilidades se darem
em instituições financeiras oficiais. Vejam:
Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 37, do Estado do Espírito Santo. Nova redação conferida
ao

art.

148

da

Constituição

Estadual,

determinando

que

as

disponibilidades de caixa do Estado, bem como as dos órgãos ou
entidades do Poder Público Estadual e das empresas por ele
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controladas, sejam depositadas na instituição financeira que vier a
possuir a maioria do capital social do BANESTES, decorrente de sua
privatização, na forma definida em lei. Aparente ofensa ao disposto no art.
164, § 3º da Constituição, segundo o qual as disponibilidades financeiras de
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como as dos órgãos ou entidades
do Poder Público e das empresas por ele controladas, devem ser depositadas
em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Tal
lei exceptiva há que ser a lei ordinária federal, de caráter nacional.
Existência,

na

Lei

Complementar

federal

nº

101/2000

(Lei

de

Responsabilidade Fiscal), de previsão segundo a qual as disponibilidades de
caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3º
do art. 164 da Constituição (art. 43, caput). Ofensa, ademais, ao princípio da
moralidade previsto no artigo 37, caput da Carta Política. Medida cautelar
deferida.
(ADI 2600 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
24/04/2002, DJ 25-10-2002 PP-00024 EMENT VOL-02088-01 PP-00197)

No mesmo sentido do precedente acima colecionado o Supremo Tribunal Federal na
apreciação da ADI 2661 reiterou o posicionamento de que a competência legislativa
para disciplinar regra exceptiva à exigência do art. 164, §3º, devem ter as hipóteses
previstas em lei nacional, de competência da União Federal:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE
AUTORIZA A INCLUSÃO, NO EDITAL DE VENDA DO BANCO DO ESTADO
DO

MARANHÃO

DISPONIBILIDADES
IMPOSSIBILIDADE
CONSTITUIÇÃO

-

S/A,

DA

DE

CAIXA

OFERTA

DO

DO

TESOURO

CONTRARIEDADE

DA REPÚBLICA -

AO

DEPÓSITO

ART.

DAS

ESTADUAL
164,

§

3º

DA

AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA

NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO

DA

MORALIDADE

ADMINISTRATIVA

-

PLAUSIBILIDADE

JURÍDICA - EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO FIRMADO PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DEFERIMENTO DA
MEDIDA CAUTELAR, COM EFICÁCIA EX TUNC. AS DISPONIBILIDADES
DE CAIXA DOS ESTADOS-MEMBROS SERÃO DEPOSITADAS EM
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS, RESSALVADAS AS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI NACIONAL. - As disponibilidades de caixa dos Estadosmembros, dos órgãos ou entidades que os integram e das empresas por eles
controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais,
cabendo, unicamente, à União Federal, mediante lei de caráter nacional,
definir as exceções autorizadas pelo art. 164, § 3º da Constituição da
República. - O Estado-membro não possui competência normativa, para,
mediante ato legislativo próprio, estabelecer ressalvas à incidência da
cláusula geral que lhe impõe a compulsória utilização de instituições
financeiras oficiais, para os fins referidos no art. 164, § 3º da Carta
Política. O desrespeito, pelo Estado-membro, dessa reserva de competência
legislativa, instituída em favor da União Federal, faz instaurar situação de
inconstitucionalidade formal, que compromete a validade e a eficácia jurídicas
da lei local, que, desviando-se do modelo normativo inscrito no art. 164, § 3º
da Lei Fundamental, vem a permitir que as disponibilidades de caixa do Poder
Público estadual sejam depositadas em entidades privadas integrantes do
Sistema Financeiro Nacional. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN
GRACIE. O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO
VALOR CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO CONDICIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. - A
atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência,
está necessariamente subordinada à observância de parâmetros éticojurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da
moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação
do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores
éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O princípio
constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício
do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder
Público

que

transgridam

os

valores

éticos

que

devem

pautar

o

comportamento dos agentes e órgãos governamentais. A ratio subjacente à
cláusula de depósito compulsório, em instituições financeiras oficiais, das
disponibilidades de caixa do Poder Público em geral (CF, art. 164, § 3º)
reflete, na concreção do seu alcance, uma exigência fundada no valor
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essencial

da

moralidade

administrativa,

que

representa

verdadeiro

pressuposto de legitimação constitucional dos atos emanados do Estado.
Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. As exceções à regra
geral constante do art. 164, § 3º da Carta Política - apenas definíveis pela
União Federal - hão de respeitar, igualmente, esse postulado básico, em
ordem a impedir que eventuais desvios ético-jurídicos possam instituir
situação de inaceitável privilégio, das quais resulte indevido favorecimento,
destituído de causa legítima, outorgado a determinadas instituições
financeiras de caráter privado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN
GRACIE. A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE
PRESUME,

POIS

DEPENDE

DE

EXPRESSA

DETERMINAÇÃO

CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. - A medida cautelar, em ação direta de
inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex nunc,
"operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal
a defere" (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, e para que não se
frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia
ex tunc, em caráter retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas
(RTJ 138/86). Para que se outorgue eficácia ex tunc ao provimento cautelar,
em sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que o Supremo
Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na decisão que
conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min.
CELSO DE MELLO). Situação excepcional que se verifica no caso ora em
exame, apta a justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia ex
tunc.
(ADI 2661 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 05/06/2002, DJ 23-08-2002 PP-00070 EMENT VOL-02079-01 PP-00091)

Deste modo, resta claro que o STF entende que cabe, exclusivamente, à União,
mediante lei de caráter nacional, trazer as exceções autorizadas pelo art. 164, §3º da
Constituição Federal e por essa razão, considero, que essa exceção prevista na parte
final do comando constitucional se faz perfeitamente atendido por força da Lei 9717/98,
que deixou a cargo do Conselho Monetário Nacional a tarefa de estabelecer os
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parâmetros e diretrizes para a aplicação dos recursos dos regimes próprios de
previdência.

A Lei 9717/98, recepcionada pela EC 103/2019, como Lei Complementar, dispõe
sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras
providências e no seu art. 6º, inciso IV, disciplina:
Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos,
com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata
o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos:
[...]
IV - aplicação de recursos, conforme
Monetário Nacional; (negrito nosso)

estabelecido pelo Conselho

Em atendimento o comando legal, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução
3922/2010, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de
previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios:
Art. 1º Os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos termos da Lei nº 9.717, de
27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)
(destaques nossos)

E assim estabelece no seu art. 15, §2º, com redação dada pela Resolução 4695/2018:
§ 2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar
recursos

em

cotas

de fundos

de investimento quando atendidas,

cumulativamente, as seguintes condições:
I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê
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de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho
Monetário Nacional;
II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50%
(cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de
regimes próprios de previdência social;
III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto
de prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e sejam
considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio
de previdência social como de boa qualidade de gestão e de ambiente de
controle de investimento. (Parágrafo 2º com redação dada pela Resolução nº
4.695, de 27/11/2018.)

Do dispositivo supramencionado verifica-se que as instituições financeiras, sendo elas
públicas ou privadas, que cumprirem os requisitos acima dispostos podem contratar
com o regime próprio, observada, evidentemente, as regras de seleção pública prévia
que aqui não se discute.
Nota-se que a aplicação da Resolução 3922/2010 é possível, pois todo o fundamento
de validade se dá pela Constituição, que na parte final do texto constitucional disposto
no art. 164, §3º, autoriza norma de caráter nacional excepcionar à regra do depósito de
caixa das disponibilidades se darem em instituições financeiras oficiais, equivalentes, a
bancos públicos. A Lei 9717/98, recepcionada pela EC 103/2019 como Lei
Complementar, atende ao comando de lei de caráter nacional como abordado
anteriormente, bem como a previsão do art. 163, I, da CF.
Assim, entendo possível a delegabilidade dada pela Lei 9717/98 ao Conselho
Monetário Nacional na aplicação dos recursos previdenciários, pois todas essas
normas jurídicas subsistem validamente porque compatível com o texto constitucional,
o que não afasta, por conseguinte, o dever de observar os princípios de segurança,
rentabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e outros
previstos na própria norma.
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Sobre o tema, também há normativo da Secretaria de Previdência dispondo sobre a
delegação conferida ao Conselho Monetário Nacional. Vejamos o que dispõe a Portaria
nº 402/2008 do então Ministério da Previdência Social, que disciplina sobre os
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº
9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004:

Seção VII
Do Depósito e da Aplicação dos Recursos
Art. 19. As

disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão

depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais
disponibilidades do ente federativo.
Art. 20. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão
aplicadas

no

mercado

financeiro

e

de

capitais brasileiro

em

conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional. (destaques nossos)

Destaco, ainda, que no intuito de dar mais segurança aos regimes próprios a Secretaria
de Previdência, integrante atualmente do Ministério da Economia, tem elaborado lista
exaustiva das instituições financeiras que atendem aos preceitos legais 4:

4

Em:http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/11/2018-11-28-Instituicoes-financeiras-que-atendem-o-previsto-noart.-15-da-Resolucao-CMN-3.922-2010-com-alteracoes-pela-Resolucao-4.695-2018.pdf Acesso em: 15/05/2020.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
__________________________________________________________________
A Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de
27 de novembro de 2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de
2010, e introduziu, dentre outros pontos, critérios relacionados aos prestadores de
serviço que podem administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS podem aplicar seus recursos.
Em referência ao disposto na nova redação conferida ao artigo 15 da referida Resolução,
que dispõe que os RPPS somente poderão aplicar seus recursos em fundos de
investimento em que figurarem, como administradora ou gestora, instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigadas a instituir comitê de
auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 3.198, de 2004, e nº
4557, de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser registradas
como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Instrução CVM
nº 558, de 26 de março de 2015).
Sendo assim, a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda divulga abaixo, a
lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela
Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº
3.922/2010, com as alterações da Resolução CMN nº 4.695/2018), considerando
informações disponíveis na página da internet do Banco Central do Brasil (em
28/11/2018) e autorizadas pela CVM para administrar carteira de valores
mobiliários.

CNPJ

Instituição financeira

Conglomerado

01.023.570

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.

01.181.521

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

01.522.368

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

01.638.542

CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

03.017.677

BANCO J. SAFRA S.A.

03.384.738

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

VOTORANTIM

04.332.281

GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.

GOLDMAN SACHS

04.902.979

BANCO DA AMAZONIA S.A.

BCO DA AMAZONIA
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S.A.
07.237.373

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

BCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A.

07.397.614

BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

10.977.742

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

16.683.062

MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. - CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

MERCANTIL DO
BRASIL

17.364.795

MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

MERCANTIL DO
BRASIL

28.127.603

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO

BANESTES

28.156.057

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A

BANESTES

29.650.082

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

BTG PACTUAL

30.306.294

BANCO BTG PACTUAL S.A.

BTG PACTUAL

30.822.936

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

31.597.552

BANCO CLASSICO S.A.

BCO CLASSICO S.A.

33.172.537

BANCO J.P. MORGAN S.A.

JP MORGAN CHASE

33.311.713

ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

33.479.023

BANCO CITIBANK S.A.

BANCOOB
SANTANDER

BB

ITAU
CITIBANK

A redução do número de bancos públicos e a queda de juros que dificultam o
cumprimento da meta atuarial, são outras situações fáticas que não devem ser
desprezadas e impõem o auxílio a ser dado aos regimes próprios de forma segura que
propiciem buscar no mercado instituições financeiras idôneas que possam oferecer
uma maior rentabilidade dos rendimentos.
Por essas razões, entendo que a movimentação dos recursos dos regimes próprios de
previdência devem observar as regras definidas pelas legislações de regência (em
especial, Lei 9717/98 e Lei 10887/04), bem como as regras disciplinadas pela
Secretaria de Previdência Social (integrante do Ministério da Economia) e pelo
Conselho

Monetário

Nacional,

o

que

lhes

conferem

autorização

legislativa

possibilitando a aplicação dos recursos previdenciários em instituições financeiras
públicas e/ou privadas.
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Ante o exposto, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a apreciação
deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do Tribunal de
Contas reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1. Conhecer da presente Consulta;
2. No mérito, responder à Consulta no seguinte sentido:
2.1) É possível a contratação de instituições financeiras públicas e
privadas para realizar investimentos das reservas de capital dos regimes
próprios de Previdência, em aplicação da ressalva prevista na parte final
do disposto no §3º, art. 164 da Constituição Federal, observando os
parâmetros e diretrizes das legislações de regência, em especial da Lei
9717/98 (art. 6º, IV), assim também atendidos os critérios e requisitos
disciplinados pela Secretaria de Previdência Social integrante do Ministério
da Economia e pelo Conselho Monetário Nacional.
3. Dar ciência ao consulente;
4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

1. PARECER EM CONSULTA TC 00012/2020
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
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1.1.

Conhecer da presente consulta.

1.2.

No mérito, responder à consulta no seguinte sentido:
1.2.1) É possível a contratação de instituições financeiras públicas e privadas
para realizar investimentos das reservas de capital dos regimes próprios de
Previdência, em aplicação da ressalva prevista na parte final do disposto no
§3º, art. 164 da Constituição Federal, observando os parâmetros e diretrizes
das legislações de regência, em especial da Lei 9717/98 (art. 6º, IV), assim
também atendidos os critérios e requisitos disciplinados pela Secretaria de
Previdência Social integrante do Ministério da Economia e pelo Conselho
Monetário Nacional.

1.3. Dar ciência ao consulente.
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Revogar o Parecer Consulta TC 00002/2013, conforme sugestão do conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, anuída em sessão pela relatora e pelos demais membros
do colegiado.
3. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner,
encampado pela relatora.
4. Data da Sessão: 26/05/2020 – 5ª Sessão Extraordinária do Plenário.
5. Especificação do quórum:
5.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Sérgio
Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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