Conferência em www.tcees.tc.br
Identificador: AEA72-C8344-394E6

ACÓRDÃO TC-371/2021-2– 1ª CÂMARA

Acórdão 00371/2021-2 - 1ª Câmara
Processo: 14705/2019-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONTÁBEIS E FORMAIS – IRREGULARIDADE DE
NATUREZA GRAVE – CONTAS IRREGULARES –
MULTA – DETERMINAR – ARQUIVAR
1. Descumprimento da Resolução CMN n. 3922/2010,
quanto aos limites de aplicações financeiras por
segmento de investimento, constitui irregularidade de

Assinado por
MARCIA JACCOUD
FREITAS
20/04/2021 16:22

PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSISTÊNCIAS

Assinado por
HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA
20/04/2021 13:01

UG: IPG - TX - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município de Guarapari - Taxa de
Administração
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO
Procuradores: MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 083.178.147-50), MARIA DE
FATIMA AGNEZ DE OLIVEIRA (CPF: 575.285.867-49)

Assinado por
SEBASTIAO CARLOS
RANNA DE MACEDO
21/04/2021 18:39

Exercício: 2018

não ocasionem prejuízos ao erário são passíveis de
ressalva.

A RELATORA EXMA. SRA CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD

Assinado por
RODRIGO COELHO DO
CARMO
19/04/2021 14:24

FREITAS:

Assinado por
LUCIRLENE SANTOS
RIBAS
19/04/2021 15:59

2. Inconsistências contábeis ou de natureza formal que

Assinado por
SERGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO
19/04/2021 17:50

natureza grave, passível de multa

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: AEA72-C8344-394E6

ACÓRDÃO-TC-371/2021
is/al

RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, referente ao exercício de 2018,
sob a gestão do senhor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO, Diretor
Presidente.
Nos termos do Relatório Técnico n. 34/2020, da Instrução Técnica Inicial n.
102/2020 e da Decisão SEGEX n. 105/2020, o responsável foi citado para
apresentar justificativas sobre os seguintes fatos:
9.1. Transferências financeiras injustificadas entre unidades gestoras do
RPPS
9.2. Termo de verificação de disponibilidades não evidencia adequadamente
o enquadramento por segmento de investimento
9.3. Aporte financeiro executado indevidamente como recurso vinculado
9.4. Divergência no aporte financeiro recebido para a cobertura de
insuficiência financeira do fundo financeiro
9.5. Provisões matemáticas previdenciárias não contemplam a cobertura de
insuficiência financeira do plano financeiro
9.6. Deficiência na segregação contábil e patrimonial entre unidades gestoras
do RPPS
Após a citação, o responsável apresentou suas justificativas 1, que foram analisadas
no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 4952/2020.
O setor competente propôs a manutenção de todas as irregularidades, quais sejam:
2.1. Transferências financeiras injustificadas entre unidades gestoras do
RPPS
2.2. Termo de verificação de disponibilidades não evidencia adequadamente
o enquadramento por segmento de investimento

1

Defesa/Justificativa n. 631/2020.
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2.3. Aporte financeiro executado indevidamente como recurso vinculado
2.4. Divergência no aporte financeiro recebido para a cobertura de
insuficiência financeira do fundo financeiro
2.5. Provisões matemáticas previdenciárias não contemplam a cobertura de
insuficiência financeira do plano financeiro
2.6. Deficiência na segregação contábil e patrimonial entre unidades gestoras
do RPPS
A área técnica sugeriu que as Contas do senhor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE
CARVALHO, Diretor Presidente, sejam julgadas IRREGULARES, com fundamento
no art. 84, inciso III, letra “d” da Lei Complementar n. 621/20122, propondo, também,
a aplicação de MULTA ao responsável, com fulcro no art. 135, inciso II (itens 2.2 a
2.6 da Conclusiva) e inciso III (item 2.1 da Conclusiva), da Lei Orgânica3.
O setor técnico ainda sugeriu a comunicação da decisão à Secretaria de
Previdência Social.
Segue a transcrição:

“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando os indicativos de irregularidades expressos no Relatório Técnico
34/2020-5, na ITI 102/2020-8, na Decisão SEGEX 105/2020-1, e Termo de Citação
303/2020-8, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV4, da
Resolução TC nº 261/2013;

2

Art. 84. As contas serão julgadas:
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial;
3

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor
equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;

III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário;
4

Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da unidade competente, a
elaboração da instrução técnica conclusiva.
Parágrafo único. A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente: (Parágrafo retificado pela Emenda Regimental nº
001, de 27.8.2013).
[...]
IV - a conclusão, com a proposta de encaminhamento.
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3.2 Considerando que todos os citados atenderam aos Termos de Citação emitidos
por este Tribunal e encaminharam suas defesas;
3.3 Considerando que as justificativas apresentadas NÃO foram suficientes para
elidirem as irregularidades dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, sugere-se sua
manutenção:
2.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INJUSTIFICADAS ENTRE
UNIDADES GESTORAS DO RPPS (item 9.1 do Relatório Técnico 34/20205)
Base Normativa: art. 8º, parágrafo único, art. 50, inc. I, e art. 52 da LRF; art.
1º, inc. III, e art. 6º, inc. VII, da Lei Federal 9.717/1998; e, art. 71 a 74 da Lei
Federal 4.320/1964.
Responsável:
José Augusto Ferreira de Carvalho - diretor presidente do IPG
2.2 TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES NÃO EVIDÊNCIA
ADEQUADAMENTE O ENQUADRAMENTO POR SEGMENTO DE
INVESTIMENTO (item 9.2 do Relatório Técnico 34/2020-5)
Base Normativa: art. 6º, inc. IV, da Lei Federal 9.717/1998; e, art. 2º da
Resolução CMN 3.922/2010.
Responsável:
José Augusto Ferreira de Carvalho - diretor presidente do IPG
2.3 APORTE FINANCEIRO EXECUTADO INDEVIDAMENTE COMO
RECURSO VINCULADO (item 9.3 do Relatório Técnico 34/2020-5)
Base Normativa: art. 8º, parágrafo único, art. 50, inc. I, e art. 52 da LRF; item
5 da Parte I do MCASP (8ª ed.); e, Quadro LII da Instrução de Procedimentos
Contábeis – IPC 14.
Responsável:
José Augusto Ferreira de Carvalho - diretor presidente do IPG
2.4 DIVERGÊNCIA NO APORTE FINANCEIRO RECEBIDO PARA A
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO FINANCEIRO
(item 9.4 do Relatório Técnico 34/2020-5)
Base Normativa: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 2º, § 1º, da Lei
Federal 9.717/1998; art. 100 da Lei Federal 4.320/1964; e, art. 18 da Lei
Municipal 4.105/2017.
Responsável:
José Augusto Ferreira de Carvalho - diretor presidente do IPG
2.5 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO CONTEMPLAM
A COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PLANO
FINANCEIRO (item 9.5 do Relatório Técnico 34/2020-5)
Base Normativa: art. 1º, inc. I, da Lei Federal 9.717/1998; art. 85 da Lei
Federal 4.320/1964; art. 17, § 3º, da Portaria MPS 403/2008; e, item 200 da
IPC 14.
Responsável:
José Augusto Ferreira de Carvalho - diretor presidente do IPG
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2.6 DEFICIÊNCIA NA SEGREGAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL ENTRE
UNIDADES GESTORAS DO RPPS (item 9.6 do Relatório Técnico 34/20205)
Base Normativa: art. 1º, inc. I, e art. 6º, inc. VII, da Lei Federal 9.717/1998;
art. 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inc.
I, III da LRF; e art. 21 da Portaria MPS 403/2008.
Responsável:
José Augusto Ferreira de Carvalho - diretor presidente do IPG
3.4 Considerando que as irregularidades dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6,
comprometem a continuidade e a solvência do RPPS e o equilíbrio fiscal do município,
opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação
de Contas, relativa ao exercício de 2018, dos gestores do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari – IPG, Sr. José Augusto Ferreira de Carvalho,
nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº. 621/2012, e do
art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
3.5 Sugere-se a APLICAÇÃO DE MULTAS, ao gestor do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari – IPG, Sr. José Augusto Ferreira de Carvalho,
relativo ao exercício de 2018, pelos seguintes motivos:
3.5.1 Diante da prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nos termos do art. 135, II, da Lei Orgânica do TCEES:
Item
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Irregularidade
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES NÃO
EVIDÊNCIA ADEQUADAMENTE O ENQUADRAMENTO POR
SEGMENTO DE INVESTIMENTO (item 9.2 do Relatório Técnico
34/2020-5)
APORTE FINANCEIRO EXECUTADO INDEVIDAMENTE COMO
RECURSO VINCULADO (item 9.3 do Relatório Técnico 34/2020-5)
DIVERGÊNCIA NO APORTE FINANCEIRO RECEBIDO PARA A
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO
FINANCEIRO (item 9.4 do Relatório Técnico 34/2020-5)
PROVISÕES
MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS
NÃO
CONTEMPLAM A COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DO PLANO FINANCEIRO (item 9.5 do Relatório Técnico 34/2020-5)
DEFICIÊNCIA NA SEGREGAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL
ENTRE UNIDADES GESTORAS DO RPPS (item 9.6 do Relatório
Técnico 34/2020-5)

3.5.2 Diante da prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que
resultou injustificado dano ao erário, nos termos do art. 135, III, da Lei Orgânica
do TCEES:
Item
2.1

Irregularidade
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INJUSTIFICADAS ENTRE
UNIDADES GESTORAS DO RPPS (item 9.1 do Relatório Técnico
34/2020-5)

3.6 Por fim, sugere-se dar ciência do julgamento deste Egrégio Tribunal de Contas à
Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Economia.”
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Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3821/2020, da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando integralmente
a análise conclusiva.
O senhor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO, Diretor Presidente,
apresentou sustentação oral, por intermédio de seus procuradores, conforme
consta do Áudio/Vídeo de Sustentação Oral n. 43/2021 e da Petição Intercorrente n.
335/2021. O responsável reiterou as justificativas da defesa e não juntou
documentos.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, é preciso esclarecer que a prestação de contas englobou a análise de
todas as unidades orçamentárias do Instituto de Previdência de Guarapari, incluindo
os Fundos Financeiro e Previdenciário, embora tivesse sido foi autuada como Taxa
de Administração.
A área técnica considerou todas as irregularidades como sendo de natureza grave e
sujeitas à aplicação de multa.
Quanto ao item 2.1 da Conclusiva, relativo a “Transferências financeiras
injustificadas entre unidades gestoras do RPPS”, com base no Balanço
Financeiro (arquivo BALFIN), o setor competente constatou a realização de repasses
entre as contas contábeis vinculadas à Taxa de Administração e aos Fundos
Financeiro e Previdenciário, indicando que os recursos vinculados a cada unidade
orçamentária foram utilizados para fins diversos.
De acordo com as tabelas 3, 46 e 48 do Relatório Técnico, os Fundos segregados
transferiram valores superiores (R$ 2.003.213,22 e R$ 1.343.982,82) aos destinados
à Taxa de Administração (R$ 2.184.119,77) no exercício. Além disso, a quantia de
R$ 3.300.570,09 foi retirada da unidade orçamentária da Taxa de Administração e
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as disponibilidades financeiras administrativas sofreram uma redução de R$
2.155.094,60.
A defesa informou que o valor de R$ 2.003.213,22, transferido pelo Fundo
Financeiro, foi destinado à Taxa de Administração (R$ 1.103.213,22) e à cobertura
da folha de pagamento (R$ 900.000,00).
Afirmou, também, que, das transferências concedidas pelo Fundo Previdenciário (R$
1.343.982,82), a quantia de R$ 1.080.906,55 foi destinada à Taxa de Administração
e o restante (R$ 263.076,27) foi repassado ao Plano Financeiro para ajuste de
lançamentos indevidos.
Já valor de R$ 3.300.570,09 foi transferido da Taxa de Administração para a
cobertura da folha de pagamento do Fundo Financeiro (R$ 3.300.000,00) e para o
reembolso de tarifas bancárias (R$ 570,09). Além disso, o responsável informou que
a gestão administrativa transferiu o valor de R$ 2.576.127,93 para regularização dos
saldos, após a criação da UG administrativa em 2017.
Segundo a defesa, a utilização de recursos da Taxa de Administração para o
pagamento de benefícios encontrava fundamento no Parecer Consulta n. 226/2016,
da Secretaria de Previdência Social, e na Resolução n. 3/2018, do Conselho
Municipal de Previdência.
Na análise conclusiva, o setor técnico manteve a irregularidade com multa,
diante dos indícios de transferência de recursos do Fundo Previdenciário para o
Fundo Financeiro, referentes à Taxa de Administração revertida para o Plano
Financeiro, além dos valores repassados com base no art.18 da Lei municipal n.
4105/2017, relativos ao custeio de 50% da folha de benefícios dos Inativos oriundos
da Câmara Municipal e à quantia de R$ 900.000,00, destinada à cobertura dos
benefícios do Fundo Financeiro, cuja origem não restou esclarecida.
A área técnica também sugeriu a abertura de autos apartados para apurar a
responsabilidade e obter o ressarcimento dos valores indevidamente transferidos
para o pagamento de despesas do Fundo Financeiro, por meio de recursos do
Fundo Previdenciário e da Taxa de Administração.
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Segue a transcrição de trechos do item 2.1 da Conclusiva:
“Em análise aos fatos e argumentos apresentados, chama-se a atenção, neste
ponto, que o Fundo Previdenciário efetuou repasses à UG Administrativa e ao Fundo
Financeiro no montante total de R$ 1.343.982,82.
O gestor explicou essas transferências, sendo concedidas à UG Fundo Financeiro no
montante total de R$ 263.076,27 e também transferências destinadas à UG Taxa de
Administração no valor de R$ 1.080.906,55, sendo esta última dividida em duas
transferências. Percebeu-se que a maior delas, no valor de R$ 900.000,00, ocorreu
em 12 de janeiro de 2018.
Trazendo a este ponto de análise novamente a Tabela 6, que foi demonstrada para
as transferências financeiras concedidas pela UG Administração, verificou-se que
ocorreu uma série de transferências da UG Administrativa para o Fundo Financeiro,
que totalizou R$ 3.300.570,09, assim demonstrado pelo gestor:
(...)
Em verificação às disposições municipais que autorizaram essas transferências,
cabe ressaltar a Lei 4123/2017, que alterou a Lei Municipal nº 4105/2017 (que dispôs
sobre o Plano de Custeio do RPPS), e fez destaque à questão de custeio de
repasses ao IPG, do montante a ser repassado pelo Poder Legislativo e a
responsabilização do IPG quanto à cobertura financeira, e também sobre a
autorização para resgate mensal de R$900.000,00 do Fundo Financeiro visando
complementar o repasse mensal do Município.
(...)
Basicamente, a Lei Municipal determinou a responsabilidade do IPG pelo
pagamento de 50% do valor da folha benefícios de aposentadoria e pensão por
morte dos segurados do Poder Legislativo Municipal vinculados ao Fundo Financeiro,
e ainda autorizou o resgate de R$ 900.000,00 visando complementar o repasse
mensal do Poder Executivo ao respectivo Fundo, no entanto sem deixar claro qual
UG suportaria o ônus.
Assim, percebe-se que as transferências realizadas pelo Fundo Previdenciário
à UG Administrativa, “financiaram” os repasses da UG Administrativa ao Fundo
Financeiro, sob o argumento de complementar a folha de pagamento dos
Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro.
Mais uma vez frisa-se que o valor de R$ 1.080.906,55, relativo ao Fundo
Previdenciário (Tabela 05), foram transferidos à UG Administrativa, sendo que a
maior transferência, no valor de R$ 900.000,00 e ocorrida em 12 de janeiro de 2018,
é o valor exato da autorização concedida pela Lei Municipal, de resgate, para quitar
os benefícios do fundo de repartição simples, de competência do Poder Executivo.
(...)
Há evidências, portanto, de que foram utilizados recursos do Fundo
Previdenciário para abatimento do aporte do Fundo Financeiro, de
responsabilidade do Poder Executivo. A lei municipal que autorizou a operação foi
omissa em relação à fonte de recursos utilizada para o abatimento do aporte ao FF,
sendo omissa ainda em relação à qual fonte de recursos o IPG se utilizaria para
arcar com 50% do aporte do Poder Legislativo ao Fundo Financeiro, conforme visto
no §2° do art. 18 da Lei 4.123/2017.
Essas autorizações legais violam a independência orçamentária e financeira do IPG,
na medida em que ao RPPS, é determinado arcar com parte da folha de benefícios
dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, reduzindo o aporte. Apesar de a
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Portaria MPS 402/2008, alterada pela Portaria 19.451/2020, bem como a Portaria MF
464/2018 já autorizarem o pagamento de benefícios com valores das reservas
administrativas, ou seja, com a “sobra” dos recursos, a lei municipal já impôs um
mandamento fixo de cobertura por parte do RPPS sem tampouco verificar a
ocorrência dessas sobras, pressionando a administração do RPPS local a destinar
os recursos, não importando a fonte.
Cabe considerar que uma vez implementada a segregação da massa, fica vedada
qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o
Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da
destinação de contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios do
outro grupo.
(...)
Em que pese os argumentos de que o Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Guarapari/ES - IPG procedeu ao processo de segregação das
Unidades Gestoras com a abertura do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ, e com a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2017, ainda se constatou
vínculos financeiros entre as unidades gestoras previdenciárias, não tendo
constituído total separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e
obrigações correspondentes aos Fundos Financeiro e Capitalizado, bem como da
Taxa de Administração, conforme também abordado pela análise do item 2.6 desta
ITC.
Contudo, cabe, nesses autos, a repercussão nas contas, tendo em vista a ocorrência
de prejuízos ao RPPS, e ainda ao equilíbrio financeiro do ente. Assim, conclui-se,
quanto ao aspecto técnico-contábil, pela manutenção do presente indicativo de
irregularidade, sendo este de natureza grave. Diante da natureza da irregularidade,
sugere-se, então, a APLICAÇÃO DE MULTA, ao Sr. José Augusto Ferreira de
Carvalho - Diretor Presidente do IPG, na forma prevista no art. 135, III, da Lei
Orgânica do TCEES, a ser dosada pelo Relator.
Convém considerar que tendo em vista a possível utilização irregular de
recursos do Fundo Previdenciário para pagamento de despesas do Fundo
Financeiro, e ainda a transferência de recursos da Taxa de Administração para
pagamento de despesas do Fundo Financeiro, sob suposta autorização legal –
O
QUE
ENSEJA,
INCLUSIVE,
A
APRECIAÇÃO
DA
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVOS
DE
LEIS
MUNICIPAIS POR PARTE DESSE TRIBUNAL – cabe a apuração, em AUTOS
APARTADOS, a fim de se verificar a devida responsabilização, e ainda obter o
ressarcimento dos recursos dispendidos irregularmente, a fim de se preservar
o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.”

Observo que o IPAS de Guarapari implantou a segregação da massa de segurados
com o objetivo equacionar o déficit atuarial, o que levou à criação do Fundo
Financeiro ou em Repartição e do Fundo Previdenciário ou em Capitalização, bem
como à separação orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas
atreladas aos Fundos e à Taxa de Administração.
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O Fundo Financeiro, que tende a ser deficitário, é financiado por meio do Regime de
Repartição Simples e abrange um grupo de antigos segurados, cujos benefícios e
despesas administrativas serão custeados pelas contribuições, sem necessidade de
formação de reservas, e pelos aportes financeiros destinados à cobertura de
eventuais insuficiências no exercício.
O Plano Previdenciário, que tende a ser equilibrado/superavitário, abarca outro
grupo de segurados, cujas contribuições serão destinadas exclusivamente à
formação de reservas para o custeio dos benefícios previdenciários futuros, sob o
Regime Financeiro de Capitalização, além do custeio de parte das despesas
administrativas do Instituto.
De acordo com o art. 13 da Portaria MPS n. 402/20085, havendo a segregação de
massa, fica vedada a transferência de recursos do Fundo Previdenciário para
custear as insuficiências do Plano Financeiro e, se ocorrer, os valores devem ser
restituídos pelo Ente. Do mesmo modo, a Taxa de Administração precisa ser
aplicada segundo os critérios previstos nas normas previdenciárias, sob pena de
recomposição das quantias indevidamente utilizadas.

5

Art. 13. São considerados recursos previdenciários as contribuições e quaisquer valores, bens,
ativos e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência de que trata o art. 11,
inclusive a totalidade dos créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à
compensação financeira disciplinada na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas para o pagamento dos benefícios
previdenciários e para a Taxa de Administração do RPPS, cujos critérios encontram-se estabelecidos
no art. 15. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014)
§ 2º É vedada a utilização dos recursos previdenciários para finalidades diversas daquelas referidas
no § 1o deste artigo, dentre elas consideradas: (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014)
III - a transferência de recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, no
caso de RPPS com segregação da massa dos segurados; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de
14/01/2014)
IV - a utilização dos recursos destinados à taxa de administração em desacordo com os critérios
estabelecidos no art. 15; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014)
§ 3º A utilização indevida dos recursos previdenciários exigirá o ressarcimento ao RPPS dos valores
correspondentes, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, respeitando-se
como limite mínimo a meta atuarial. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014)
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Com a publicação da Portaria MF n. 464/20186, em 20/11/2018, passou-se a
permitir, expressamente, que as sobras da Taxa de Administração sejam utilizadas
para o pagamento de benefícios previdenciários, na forma do art. 51, § 4º.
Em relação à quantia de R$ 3.300.00,00, transferida da Taxa de Administração para
o Fundo Financeiro, observo que foi autorizada pela Resolução n. 3/2018, para
ocorrer em 11 parcelas de 300.000,00, destinando-se à cobertura dos benefícios
devidos nas Folhas de março a dezembro de 2018 e do décimo-terceiro, embora as
normas previdenciárias vigentes no início de 2018 não permitissem expressamente
tal utilização.
No entanto, o Instituto realizou uma Consulta à Coordenação Geral de Auditoria,
Atuária, Contabilidade e Investimentos (CGACI) da Secretaria de Previdência Social,
que emitiu o Parecer n. 226/20167, aprovado em 05/11/2016, concluindo pela
possibilidade de uso dos recursos administrativos para o pagamento de benefícios
previdenciários, conforme reproduzido:

6

Art. 51. A avaliação atuarial deverá propor plano de custeio para o financiamento do custo
administrativo do RPPS.
§ 1º A alíquota de contribuição do plano de custeio do custo administrativo deverá ser somada àquela
destinada à cobertura do custo normal dos benefícios e deverá ser corretamente dimensionada, de
forma a impossibilitar que sejam utilizados para administração do RPPS recursos destinados à
cobertura do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios.
§ 3º Independentemente da forma de financiamento do custo administrativo, os recursos para essa
finalidade deverão ser mantidos pela unidade orçamentária do RPPS por meio de Reserva
Administrativa, para sua utilização de forma segregada dos recursos destinados ao pagamento dos
benefícios.
§ 4º A destinação dos saldos remanescentes dos recursos destinados à Reserva Administrativa,
apurados ao final de cada exercício, deverá observar o disposto no art. 15 da Portaria MPS nº 402, de
2008. (Redação dada pela Portaria SEPRT/ME nº 19.451, de 18/08/2020)
Original: § 4º Os saldos remanescentes dos recursos destinados à Reserva Administrativa,
apurados ao final de cada exercício, poderão ser revertidos para pagamento dos benefícios
do RPPS, observando-se a legislação do ente federativo e mediante prévia aprovação de seu
conselho deliberativo.
§ 5º Em caso de segregação da massa, deverá ser definida expressamente na legislação do ente
federativo a forma de custeio e utilização dos recursos da Reserva Administrativa para administração
dos benefícios do Fundo em Repartição e do Fundo em Capitalização.

§ 6º Sendo a legislação do ente federativo omissa em relação ao disposto no § 5º, deverá
ser repartido, igualmente, entre os fundos, independentemente do número de segurados ou
beneficiários que estejam a eles vinculados, o custeio administrativo do RPPS.
7

Peça Complementar n. 17.553/2020, f. 2/13.
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(...)

Desse modo, constata-se que o Instituto seguiu as orientações do Parecer n.
226/2016, emitido pela Secretaria de Previdência Social, por meio da edição da
Resolução n. 3/2018, mas não disciplinou a separação entre os recursos
administrativos oriundos dos Fundos Financeiro e Previdenciário.
Além disso, conforme relatado pela área técnica, há indícios de que outros valores
vinculados ao Plano Previdenciário foram transferidos para custear as despesas do
Fundo Financeiro, com base nos §§ 1º e 2º do art.18 da Lei municipal n. 4105/2017 8,
introduzidos pela Lei n. 4123/2017, relativos ao custeio de 50% da folha de
benefícios dos Inativos oriundos da Câmara Municipal e à quantia de R$ 900.000,00,
destinada à cobertura dos benefícios do Fundo Financeiro, conforme reproduzido:

8

Peça Complementar n. 17.553/2020, f. 49.
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Considerando que a análise da matéria carece de maiores esclarecimentos, quanto
ao

uso

indevido

de

recursos

do

Fundo

Previdenciário,

à

legalidade

e

constitucionalidade das normas municipais que autorizaram as transferências
financeiras e à necessidade de recomposição de valores, acolho a proposta
técnica, quanto à abertura de autos apartados, e deixo de apreciar a questão no
presente processo.
Acerca do tópico 2.2 da Conclusiva, intitulado “Termo de verificação de
disponibilidades

não

evidencia

adequadamente

o

enquadramento

por

segmento de investimento”, a área técnica relatou que o Termo de Verificação das
Disponibilidade (arquivo TVDISP) evidenciou que alguns investimentos extrapolaram
os percentuais previstos nos artigos 7º, inciso IV, alínea “a”, e 8º, inciso IV, alíneas
“a”, “b” e “c”, da Resolução CMN n. 3922/2010. Além disso, houve divergências na
classificação das aplicações financeiras entre os arquivos TVDISP, RELRENT e
RELGES, conforme demonstrado nas tabelas 4 e 49 do Relatório Técnico.
O responsável afirmou que a Secretaria de Previdência Social atestou a regularidade
dos investimentos, pois emitiu o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)
do Regime Próprio. Informou que a consultoria contratada pelo Instituto também
avaliou que os investimentos estavam regulares, sendo que o descumprimento de
alguns limites da Resolução CMN estaria no prazo para a regularização, bem como
que algumas aplicações, anteriores à segregação contábil, não foram finalizadas
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para evitar perdas decorrentes da troca do CNPJ. Acrescentou que o arquivo
TVDISP foi regularizado em 2019.
Na análise conclusiva, o setor técnico manteve a irregularidade com multa, uma vez
que os dados trazidos pela defesa indicaram que os limites estabelecidos na
Resolução CMN n. 3922/2010 foram ultrapassados, considerando-se as aplicações
de modo consolidado e, isoladamente, em relação à Taxa de Administração e aos
Fundos Financeiro e Previdenciário.
Observo que a Resolução n. 3922/2010, emitida pelo Conselho Monetário Nacional,
estabeleceu os critérios e os limites para as aplicações financeiros dos recursos dos
regimes próprios de previdência.
No art. 7ª, inciso IV, alínea “a”, a norma impôs o percentual máximo de 40% para
aplicações em fundos de renda fixa9, enquanto que, no art. 8º, inciso IV, alíneas “a”,
“b” e “c”, foi estabelecido o limite de 5% para os investimentos de renda variável e
estruturados, em fundos em participações (FIP), fundos imobiliários (FII) e açõesmercados de acesso10.
9

Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência
social subordinam-se aos seguintes limites:
IV - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: (Redação dada pela Resolução
CMN nº 4.604, de 19/10/2017)
a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de
condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa);
(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)
10

Art. 8º No segmento de renda variável e investimentos estruturados, as aplicações dos recursos
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites: (Redação dada pela
Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)
IV - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)
a) cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio
fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a
mesma proporção já investida nesses fundos; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de
19/10/2017)
b) cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores;
(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)
Alteração: b) cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60%
(sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores
mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação. (Incluído pela Resolução
CMN nº 4.604, de 19/10/2017)
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De acordo com a tabela 4 do Relatório Técnico, as aplicações financeiras inseridas
no art. 7ª, inciso IV, alínea “a”, atingiram 51,07%, enquanto que os investimentos
enquadrados no art. 8º, inciso IV, alíneas “a”, “b” e “c”, alcançaram 5,48% da
carteira, ultrapassando os limites contidos na Resolução CMN n. 3922/2010. Por sua
vez, a defesa também apresentou percentuais superiores aos permitidos pela
norma, correspondentes a 51,07% e 6,41%, respectivamente, conforme consta da
tabela 10 da Defesa/Justificativa n. 631/2020.
Tendo em vista que as informações trazidas pelo responsável evidenciaram o
descumprimento dos limites contidos na Resolução CMN n. 3922/2010, acolho a
posição técnica para manter a irregularidade com multa.
Quanto ao tópico 2.3 da Conclusiva, denominado “Aporte financeiro executado
indevidamente como recurso vinculado”, a área técnica constatou que o Instituto
recebeu o valor de R$ 16.404.594,88, a título de aporte financeiro para o pagamento
das despesas do Fundo Financeiro. Entretanto, tais pagamentos não foram
registrados contabilmente na fonte de recursos ordinária, situação que poderia
interferir na apuração do limite da Despesa de Pessoal, pois os gastos realizados
com o aporte financeiro deveriam ser computados no cálculo.
A defesa afirmou que as despesas foram executadas na fonte de recursos ordinária,
mas os documentos encaminhados evidenciaram o registro na fonte vinculada “402”,
conforme demonstrado na análise conclusiva.
Observo que a classificação por fonte permite controlar a origem e a destinação dos
recursos, assegurando sua correta aplicação. Apesar de ter sido descumprida, não
há indicativos de que a inconsistência comprometeu a apuração do limite de gastos
com Pessoal, razão qual entendo que a irregularidade não tem o condão de macular
as Contas.

c) cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a
regulamentação estabelecida pela CVM. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)
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Posição semelhante foi adotada nos processos TC n. 6479/2017 (Contas/2016 do
IPAS Itapemirim), n. 7358/2018 (Contas/2017 do IPAS Itapemirim) e 8974/2018
(Contas/2017 do IPAS Águia Branca).
Cabe acrescentar uma Determinação para que o atual gestor do Instituto regularize
o registro contábil das despesas custeadas pelo aporte financeiro recebido, com
base na fonte de recursos ordinária.
No que se refere ao item 2.4 da Conclusiva, denominado “Divergência no aporte
financeiro recebido para a cobertura de insuficiência financeira do fundo
financeiro”, o setor competente constatou uma divergência entre os valores
registrados no arquivo BALVERF (R$ 16.404.594,88), a título de Variação
Patrimonial Aumentativa (VPA), e o montante do aporte financeiro evidenciado nos
arquivos DEMREC, DELQUIT e RELGES (R$ 12.204.005,74).
De acordo com o Relatório Técnico, a divergência de R$ 4.200.589,14 estaria
relacionada às inconsistências nas transferências financeiras entre os Fundos e a
Taxa de Administração, tratadas no item 2.1 da Conclusiva. Além disso, o setor
técnico constatou uma divergência de R$ 1.086.389,15 nas transferências
concedidas e recebidas, evidenciadas na Prestação de Contas Anual da Prefeitura
(processo TC n. 8769/2019).
O responsável afirmou que o aporte financeiro realizado pela Prefeitura foi de R$
12.204.005,74, sendo que a quantia de R$ 3.300.000,00 correspondeu à reversão
da Taxa Administrativa, que o valor de R$ 589,14 se referiu ao reembolso de tarifas
bancárias e que o montante de R$ 900.000,00 resultou do lançamento incorreto da
movimentação entre contas bancárias do Fundo Financeiro, conforme consta do
Quadro 8 da Defesa/Justificativa n. 631/2020. Quanto à divergência de R$
1.086.389,15, a defesa informou que nada poderia esclarecer, pois se referia às
Contas da Prefeitura.
Na análise conclusiva, a área técnica manteve a irregularidade com multa, uma vez
que “Inconsistências em registros de transferências financeiras dessa natureza de
recurso

podem

prejudicar

a

evidenciação
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consolidadas, revelando dificuldades no estabelecimento de rotinas para o registro
contábil de operações entre unidades gestoras interdependentes”.
Observo que tanto o Balanço Financeiro (arquivo BALFIN) quanto o Demonstrativo
de Variação Patrimonial Aumentativa (arquivo DEMVAP) registraram o montante de
R$ 16.404.594,88, enquanto que o Balancete de Verificação (arquivo BALVERF)
evidenciou o lançamento de R$ 16.618.342,94, conforme consta do sistema
CidadES. É preciso ressalvar que os valores evidenciados nos arquivos BALFIN,
DEMVAP e BALVERF se referem a transferências financeiras recebidas, que podem
não se restringir aos aportes financeiros. Já os arquivos DEMREC, DELQUIT e
RELGES informaram que o aporte financeiro somou R$ 12.204.005,74.
A seu tempo, o responsável não trouxe documentos comprobatórios, embora
apresentasse justificativas para as divergências.
Em relação à divergência de R$ 1.086.389,15 nas transferências concedidas e
recebidas, identificada no Balanço Financeiro das Contas/2018 do Prefeito, entendo
que a matéria deveria ter sido tratada na correspondente Prestação Anual, constante
dos processos TC n. 8769/2019 e n. 8674/2019.
Considerando que o responsável não trouxe documentos suficientes para esclarecer
as diferenças entre os arquivos da prestação de contas, mantenho a
irregularidade, mas afasto a aplicação da multa, uma vez que se trata de dúvidas
quanto ao registro contábil, que não comprometeram a integridade das Contas nem
causaram prejuízos ao erário.
Quanto ao tópico 2.5 da Conclusiva, intitulado “Provisões matemáticas
previdenciárias não contemplam a cobertura de insuficiência financeira do
plano financeiro”, o setor técnico constatou que o Balancete de Verificação (arquivo
BALVERF) não contabilizou as provisões relativas à necessidade de aporte
financeiro, conforme consta da tabela 21 do Relatório Técnico.
A defesa informou que as provisões para a cobertura da insuficiência financeira não
foram calculadas na Avaliação Atuarial de 31/12/2018, uma vez que o Fundo
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Financeiro se submete ao regime orçamentário, sem a necessidade de formação de
reservas, sendo o déficit coberto por aportes do Tesouro municipal.
Na análise conclusiva, a área técnica manteve a irregularidade com multa, diante de
“deficiências e inconsistências verificadas no registro contábil de provisões
matemáticas previdenciárias do plano financeiro”.
Observo que a Avaliação Atuarial (arquivos BALATU e DEMAAT) não apurou a
cobertura da insuficiência financeira para o Fundo Financeiro. Sendo assim, o
registro contábil foi compatível com as provisões calculadas na Avaliação Atuarial,
conforme demonstrado na tabela 21 do Relatório Técnico, que não apontou
divergências entre o Balancete de Verificação (arquivo BALVERF) e o arquivo
DEMAAT.
Considerando que não houve divergências entre as provisões apuradas na
Avaliação Atuarial (arquivos BALATU e DEMAAT) e o registro contábil constante do
arquivo BALVERF, que apenas reproduziu o cálculo atuarial, acompanho a área
técnica para manter a irregularidade, mas afasto a aplicação de multa.
Em relação ao item 2.6 da Conclusiva, denominado “Deficiência na segregação
contábil e patrimonial entre unidades gestoras do RPPS”, a área técnica
constatou

uma

deficiência

na

separação

patrimonial

entre

as

unidades

orçamentárias do Regime Próprio, uma vez que o Demonstrativo de Superávit /
Déficit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial da Taxa de Administração,
contabilizou uma parte dos recursos administrativos na fonte “401” (recursos
ordinários), sendo que todos os recursos deveriam ter sido registrados na fonte “404”
(recursos destinados à gestão administrativa), conforme consta da tabela 44 do
Relatório Técnico.
Além disso, o setor técnico observou que os recursos administrativos não poderiam
ser empregados na cobertura da insuficiência financeira do Fundo Financeiro,
conforme abordado nos itens 9.1 do Relatório Técnico e 2.1 da Conclusiva. A área
técnica ainda relatou que a ausência de segregação contábil entre os Fundos e a
Taxa de Administração foi questionada nas Contas dos exercícios de 2014 e 2016.
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A defesa admitiu o erro na utilização da fonte de recursos “401”, afirmando que será
corrigido junto à prestadora de serviços, e reiterou que a segregação contábil foi
realizada conforme determinação do Tribunal de Contas, inexistindo deficiências.
Quanto ao uso de recursos da Taxa de Administração para o pagamento de
despesas do Fundo Financeiro, destaco que a matéria já está sendo tratada no item
2.1 da Conclusiva. É preciso mencionar, também, que não se trata de reiteração de
irregularidade, uma vez que, nas Contas dos exercícios de 2014 e 2016, foi
analisada a falta de segregação contábil para a constituição dos Fundos Financeiro
e Previdenciário e da Taxa de Administração, fato distinto do agora questionado.
Observo, por sua vez, que a questão abordada no presente tópico se refere ao
registro contábil incorreto de parte da Taxa de Administração na fonte de recursos
ordinária (401), quando deveria ter sido contabilizada na fonte vinculada (404),
sendo que não restou demonstrado o uso irregular dos recursos enquadrados na
fonte ordinária em decorrência do erro contábil.
Considerando que se trata de erro no registro contábil, que não ocasionou prejuízos
ao erário e que, por si só, não indica que houve pagamentos indevidos com os
recursos

incorretamente

contabilizados,

acolho

a

proposta

técnica

pela

manutenção da irregularidade, mas afasto a aplicação de multa.
Acrescento uma Determinação, dirigida ao atual gestor do Instituto, para que
regularize o registro contábil dos recursos administrativos com base na fonte
vinculada correspondente.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, com fundamento no art. 84, inciso III, letra „d‟, da Lei Complementar n.
621/201211, divergindo, em parte, da área técnica e do Ministério Público de

11

Art. 84. As contas serão julgadas:
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
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Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 31 de março de 2021.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

1. ACÓRDÃO TC-371/2021-2
Vistos, relatados e discutidos, nestes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na sessão da 1ª Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, referente ao
exercício de 2018, sob a gestão do senhor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE
CARVALHO, Diretor Presidente, aplicando-lhe multa individual no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 135, inciso II, da Lei Complementar n.
621/201212 e do art. 389, inciso II, da Resolução TC n. 261/201313, diante da
manutenção da seguinte irregularidade de natureza grave:
1.1.1.

Termo

de

verificação

de

disponibilidades

não

evidencia

adequadamente o enquadramento por segmento de investimento

d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial;
12

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor
equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:

II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
13

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica,
atualizada na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados,
observada a seguinte gradação:
II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial: multa no valor compreendido entre meio
e cem por cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010, de 26.3.2019).
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1.2. MANTER as irregularidades abaixo, sem macular as Contas e/ou sem aplicação
de multa:
1.2.1. Aporte financeiro executado indevidamente como recurso vinculado
1.2.2. Divergência no aporte financeiro recebido para a cobertura de
insuficiência financeira do fundo financeiro
1.2.3. Provisões matemáticas previdenciárias não contemplam a cobertura de
insuficiência financeira do plano financeiro
1.2.4. Deficiência na segregação contábil e patrimonial entre unidades
gestoras do RPPS
1.3.

Formar

AUTOS

APARTADOS

para

apuração

da

regularidade

das

transferências financeiras entre a Gestão Administrativa e os Fundos Financeiro e
Previdenciário, inclusive quanto à legalidade / constitucionalidade das normas
municipais, em relação ao tópico 2.1 da Conclusiva:
1.3.1. Transferências financeiras injustificadas entre unidades gestoras do
RPPS
1.4. DETERMINAR, ao atual Diretor Presidente do Instituto, que adote as seguintes
providências, devendo comprová-las na próxima prestação de contas anual a ser
encaminhada à Corte:
4.1. Regularizar o registro contábil das despesas custeadas pelo aporte
financeiro recebido, com base na fonte de recursos ordinária (tópico 2.3 da
Conclusiva)
4.2. Regularizar o registro contábil dos recursos administrativos com base na
fonte de recursos correspondente (tópico 2.6 da Conclusiva)
1.5. DAR CIÊNCIA à Secretaria de Previdência Social.
1.6. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime
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3. Data da Sessão: 09/04/2021 – 16 ª Sessão Ordinária da 1ª CÂMARA
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira Substituta: Márcia Jaccoud Freitas (relatora)
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do
débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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