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RECURSO ORDINÁRIO
 

I.   RELATÓRIO  

Trata-se de Recurso Ordinário interposto em 01 de outubro de 2020, pelo Sr. Pedro
Jorge  Villas  Boas  Alfredo Guimarães,  gestor  do  Instituto  de  Seguridade  do
servidor Municipal - ISSM, no período de  08/01/2019 a 31/12/2019, em face do
Acórdão  proferido  pela  1ª  CÂMARA  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS
MUNICÍPIOS,  nos  autos  da  Prestação  de  Contas  Anual  TCM nº  07336e20,  no
sentido  da APROVAÇÃO,  porque  regulares,  das  contas  da  Entidade,
correspondente  ao  período de  responsabilidade  do  Sr. Nelson  Henrique  de
Carvalho (01/01/2019 a 07/01/2019) e, APROVAÇÃO, com ressalvas, em relação
ao  período  de  responsabilidade  do Sr. Pedro  Jorge  Villas  Boas  Alfredo
Guimarães (08/01/2019 a 31/12/2019), a quem se aplicou a multa  no importe de
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 71, inciso I, da Lei
Complementar nº 06/91.

Através da peça recursal apresentada (documento nº 87 – Recurso Ordinário da
UJ), acompanhada de documentos, o Recorrente se insurge, em face dos registros
relacionados  à:  (i) Execução  Orçamentária  (Achado  CA.CON.GV.000981);  e  (ii)
Avaliação  Atuarial;  requerendo,  ao  final,  o  provimento  do  recurso,  com  a
consequente Aprovação das Contas e exclusão da imputação de débito.

Foram  os  autos  encaminhados  à  apreciação  do  Ministério  Público  Especial  de
Contas, que se manifestou por intermédio do Parecer nº 2048/2021 (Doc. nº 106, da
pasta “Parecer do Ministério Público”), com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, esta Representante do Ministério Público de Contas opina
pelo  conhecimento  do  recurso  interposto,  diante  da  sua  tempestividade,
legitimidade e  adequação,  e,  no  mérito,  pelo  provimento  parcial,  com a
redução da penalidade de multa no valor de R$ 1.500,00, nos termos acima
expostos.” 

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre destacar, preliminarmente, que o Recurso Ordinário está previsto no art. 88
da  Lei  Complementar  nº  06/91,  posteriormente  regulamentado  pelo  Regimento
Interno do Tribunal de Contas (Resolução TCM nº 1.392/2019), no art. 308, I, c/c art.
314 e seguintes, dispondo, em especial, que: 
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Art.  314. Cabe recurso ordinário para anulação, reforma parcial  ou
total das decisões do Tribunal Pleno ou das Câmaras. 

No caso em comento, o Acórdão foi publicado na edição de 27/08/2020, do
Diário  Oficial  Eletrônico  do  TCMBA,  tomando  ciência  da  decisão  em
01/09/2020,  vindo  o  recurso  a  ser  interposto  em  01/10/2020,  e,  portanto,
dentro do prazo legal.   

Assim, a fim de analisar o pleito recursal do gestor e a possível redução da
sanção  pecuniária  por  esta  Corte  de  Contas,  passa-se à  análise  dos itens
registrados no Acórdão e objeto de Recurso pelo gestor. 

Em  relação  ao  item  (i)  Execução  Orçamentária  (Achado
CA.CON.GV.000981) a decisão vergastada assentou o seguinte:

“O Achado CA.CON.GV.000981 apontou diversos questionamentos e/
ou observações sobre saldo em disponibilidade, diante da gravidade
dos fatos citados e da relevância do tema, que somente poderão ser
apurados e confirmados com a realização de AUDITORIA, determina-
se a sua realização, pela 1ª DCE - Diretoria de Controle Externo, para
análise  específica,  examinando,  inclusive  os  documentos
apresentados  em  sede  de  defesa  (Pasta  do  e-TCM  –  Defesa  à
Notificação da UJ – docs. 54 e 66 a 79), se os apontamentos técnicos
relacionados ao exercício  de 2019 foram sanados,  lavrando-se,  se
confirmada  a  existência  de  irregularidades,  o  respectivo  Termo  de
Ocorrência para apuração de responsabilidade e aprofundamento da
matéria.” 

Em suas razões de recurso, o Gestor aduziu, em apertada síntese, que:

“A r. decisão recorrida aplicou multa ao Gestor, ora Recorrente, em
razão do achado CA.CON.GV.000981 que, data venia,  não aponta
qualquer irregularidade cometida pelo Recorrente(…). 

Destarte, todas as medidas visando o resgate dos valores investidos
em tal fundo já foram efetivadas antes mesmo do Recorrente assumir
a gestão do ISSM. 

Não há, portanto, como o Recorrente buscar por qualquer outro meio
(senão  o  acompanhamento  da  medida  judicial  já  adotada)  a
recuperação  dos  ativos,  tendo  em vista  que  o  fundo  se  encontra
fechado para resgate e que já houve a formalização do pedido de
resgate. 

As  diversas  medidas  judiciais  visando  a  prestação  de  contas  e
recuperação  dos  valores  investidos  foram  demonstradas  com  a
defesa (documentos 67, 68, 70, 71 e 72 da Defesa à Notificação), não
havendo nos autos a indicação de qualquer ato comissivo ou omissivo
praticado pelo Gestor-Recorrente apto a evidenciar qualquer desvio
de conduta, não fazendo qualquer sentido a aplicação da penalidade
por tal motivo, quando, repise-se: 

i)  Não  foi  o  recorrente  que  realizou  a  aplicação  nos  fundos  da
Gradual;
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ii) A Gradual já foi destituída da administração de ambos os fundos
documento  69  da  Defesa  à  Notificação  e  documento  01  ora  em
anexo;
iii) Já houve pedido de resgate dos valores aplicados, sendo que o
resgate foi  negado, o que ensejou a propositura de ação judicial  -
documento 70 da Defesa à Notificação);
iv)  A  ausência  de  prestação  de  contas  por  parte  da  GRADUAL
também foi objeto de outra ação judicial (documento 72 da Defesa à
Notificação).
v) Auditoria realizada pelo próprio TCM já apontou a inexistência de
qualquer responsabilidade do Recorrente (documento 66 da Defesa à
Notificação)

Estando, portanto, demonstrada a prática de todas as condutas pela
atual gestão do ISSM para prestação de contas e recuperação dos
ativos aplicados na corretora GRADUAL, não há qualquer razão para
a aplicação da penalidade em comento fundada neste achado que,
repita-se,  NÃO  SE  RELACIONA  A  ATOS  PRATICADOS  PELO
RECORRENTE. 

Sendo assim, impõe-se o provimento deste recurso para reformar o r.
acórdão recorrido a fim de excluir a condenação do Recorrente ao
pagamento de multa, aprovando-se as suas contas do exercício de
2019, sem essa ressalvada. (…)

De fato,  houve  um equívoco  por  parte  da Sra.  Controladora  Elma
Marília Vieira de Carvalho quando da elaboração do seu relatório do
mês de abril, ao transcrever a movimentação dos saldos financeiros,
tendo ocorrido erro de grafia, repita-se, tendo a mesma retificado seus
dados quando do apontamento pelo analista conforme relatório em
anexo (Doc.03) 

(…)

Neste  esteio,  inobstante  se  entenda  haver  a  impropriedade  no
relatório de controle interno do mês de abril de 2019, apontada pelo
analista,  os  saldos  das  aplicações  financeiras,  evidenciados  no
Demonstrativo das Contas do Razão do mês de abril de 2019, estão
em conformidade com a movimentação financeira e orçamentária de
aplicação,  rendimentos,  perdas  e resgates  constantes  dos extratos
financeiros das aplicações (investimentos) apresentados nos meses
de janeiro a abril de 2019- (Doc.09_Extratos das Aplicações). 

No caso vertente,  oportuno registrar,  que diferente  do quanto  alegado pelo
Recorrente,  não  houve  nenhuma  análise  de  mérito  que  seja  passível  de
irresignação pelo gestor neste momento processual, porquanto não houve a
efetiva constituição de irregularidade, vez que, após as apurações devidas pela
Unidade Técnica desta Corte de Contas, através da realização de Auditoria,
conforme consta da Deliberação recorrida, em sendo confirmadas a existência
de  irregularidades,  foi  determinada  a  lavratura  do  competente  Termo  de
Ocorrência, possuindo o mesmo, a finalidade de oportunizar ao recorrente, em
processo  autônomo,  a  apresentação  dos  argumentos  e  documentos
probatórios necessários ao esclarecimento da situação levantada pela IRCE
competente.

No mesmo sentido, o parquet de Contas destacou que "De tal modo, ao menos
no  achado  CA.CON.GV.000981,  não  houve  a  confirmação  de  qualquer
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irregularidade praticada pelo Sr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães,
tal como sugerido pela peça recursal.” 

Todavia, considerando que o Acordão combatido,  considerou o mencionado
Achado “CA.CON.GV.000981”,  a  principal  irregularidade  que  ensejou  a
aplicação da sanção pecuniária ao Gestor Sr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo
Guimarães, no valor de R$1.500,00, esta Relatoria entende que, não havendo
neste momento nenhuma confirmação de irregularidade neste achado, deve-se
dar provimento ao recurso neste ponto, com vistas a excluir a penalidade de
multa.

No que tange ao item (ii) Avaliação Atuarial, o Acórdão recorrido consignou o
seguinte:

“(…) Da análise do relatório de reavaliação atuarial verifica-se que há
um deficit atuarial previsto de R$ 1.441.015.398,94, que corresponde
a valores necessários para manutenção do equilíbrio financeiro futuro
do regime, sendo apresentado plano de amortização desse déficit. 

Isto  indica  que  os  valores  financeiros  em  poder  do  regime
previdenciário  não  são  suficientes  para  arcar  com  as  obrigações
assumidas. O valor do deficit é decorrente da subtração dos ativos
financeiros, que no ano de 2018 totalizaram R$ 581.260.014,56, do
valor total das provisões matemáticas de R$ 2.022.275.413,50. 

O Relatório  de Avaliação Atuarial  atestou que o futuro  do Regime
Próprio não corre risco de insolvência, contudo, recomendou que seja
mantido  processo  de  acompanhamento  das  ocorrências  de
concessão de quaisquer benefícios e do cadastro dos servidores em
atividade e aposentados, bem como dos pensionistas, para que os
estudos  futuros  tenham subsídios  confiáveis,  permitindo  projeções
mais próximas da realidade. 

Diante do exposto, considerando que as medidas adotadas pela atual
gestão  não  foram  suficientes  para  reduzir  o  déficit  atuarial  no
exercício de 2019, que, ao contrário, aumentou de um exercício para
outro,  adverte-se  o  Sr  Gestor  para  necessidade  da  adoção  das
providências  necessárias  visando conter  o  déficit  atuarial  previsto.
Fica  expressamente  advertido  que  o  não  atendimento  do  quanto
determinado implicará na responsabilização pessoal do atual Gestor,
podendo repercutir no mérito das suas Contas. 

Consta  nos  autos  o  Certificado  de  Regularidade  Previdenciário  –
CRP, documento instituído pelo Decreto nº 3.788/2001 que atesta o
cumprimento  dos  critérios  e  exigências  aplicáveis  aos  RPPS
estabelecidos nas Leis nos 9.717/98 e 10.887/2004.” 

Em seu recurso, o gestor, em apertada síntese, alegou que “a Gestão do ISSM
não tem meios a impedir o aumento do déficit atuarial, já que este decorre da
diferença entre os ativos do ISSM e do seu passivo, os quais não dependem,
exclusivamente, dos atos de gestão.” 

Acrescentou  que,  o  aumento  da quantidade das aposentadorias e pensões
concedidas;  a  reforma  da  previdência;  a  diminuição  do  número  de  novos
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ingressos no sistema, em razão da não realização de concursos públicos; são
exemplos de fatores externos que impactaram no aumento do déficit atuarial.

Mais  adiante,  sustentou  que  “não se  pode  punir  um gestor  de  RPPS pelo
aumento do déficit atuarial já que o mesmo se limitou a arrecadar o que prevê
a LEI e pagar o que prevê a LEI.” 

Neste  quesito,  após  a  devida  análise,  esta  Relatoria  entende  que  os
argumentos  apresentados  pelo  Recorrente,  não  merecem  prosperar,  isto
porque, conforme destacou o  parquet de Contas “a deliberação não aplicou
multa ao gestor pela existência do déficit atuarial, pois, como se observa na
leitura  da  parte  dispositiva  do  acórdão,  a  penalidade  foi  aplicada  em
decorrência da prática de irregularidades detectadas no relatório anual.”  

Por esta razão, entende esta Relatoria que não deve ser dado provimento ao
Recurso Ordinário neste tópico.

Contudo, adverte-se o Gestor da Entidade,  para a necessidade de se adotar,
com urgência,  as  medidas  necessárias  a  conter  o  déficit  atuarial  previsto,
indispensáveis a manutenção da saúde financeira do Instituto  ao longo dos
anos, com vistas a não comprometer o funcionamento da Entidade e deixar
diversos  servidores  que  contribuíram  por  anos,  sem  cobertura  e  proteção
social.
 
III. VOTO

Diante do exposto, com fundamento no art. 308, I, c/c art. 314 do Regimento
Interno,  é  de  se  conhecer  e,  no  mérito,  DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso  Ordinário  interposto pelo  Sr.  Pedro  Jorge  Villas  Boas  Alfredo
Guimarães, para revogar o Acordão recorrido, para que outro seja expedido,
contemplando as alterações sobreditas, com a consequente exclusão da multa
aplicada ao gestor Sr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, no valor
de  R$1.500,00,  mantendo-se,  destarte,  inalterados  os  demais  termos  da
decisão atacada, no sentido da APROVAÇÃO, porque regulares, das contas
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM do Município de
Camaçari,  exercício  financeiro  de  2019, correspondente  ao  período de
responsabilidade  do  Sr. Nelson  Henrique  de  Carvalho (01/01/2019  a
07/01/2019)  e,  APROVAÇÃO,  com ressalvas, das  contas  do Instituto  de
Seguridade  do  Servidor  Municipal  -  ISSM  do  Município  de  Camaçari,
exercício financeiro de 2019, em relação ao período de responsabilidade do
Sr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães (08/01/2019 a 31/12/2019),
na conformidade do novo decisório. 

Determina-se à SGE a notificação para ciência ao Recorrente. 

SESSÃO ELETRÔNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 09 de setembro de 2021.

Cons. Mário Negromonte                        
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Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade desta 
deliberação/acórdão, consulte o Sistema de Acompanhamento de Contas ou o site do TCM na Internet em www.tcm.ba.gov.br e acesse o
formato digital assinado eletronicamente. 
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