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ACÓRDÃO Nº 01952/2019 - Tribunal Pleno 
 

 

PROCESSO : 19610/2017 

MUNICÍPIO  : Rio Verde 

ASSUNTO : Denúncia de supostas irregularidades no IPARV 

PERÍODO : 2017 

RESPONSAVEL       : Alexandre Silva Macedo – Gestor do IPARV 

CPF                           : 844.792.641-91 

RESPONSAVEL       : Paulo Faria do Vale – Prefeito Municipal 

CPF                           : 321.378.776-00 

 

 
EMENTA. MUNICÍPIO DE RIO VERDE. DENUNCIA DE SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - IPARV. CONHECIMENTO. 
PROCEDÊNCIA. MULTA. CONVERGENTE COM A SECRETARIA 
DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO E PARCIALMENTE COM O 
MPC. 

 

 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos, que tratam de 

DENÚNCIA visando a verificação de supostas irregularidades cometidas pelo gestor 

do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPARV, 

ALEXANDRE SILVA MACEDO, e pelo prefeito do município de RIO VERDE, 

PAULO FARIA DO VALE, na proposição de projeto de lei para alteração do plano de 

custeio do Iparv Previdência, extinguindo a segregação de massas. 

 

DECIDEM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, em:  
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1. CONHECER o presente expediente a título de DENÚNCIA, ante 

o atendimento dos requisitos de admissibilidade disposto nos arts. 207 c/c 208, do 

RITCM; 

2. JULGAR PROCEDENTE a denúncia, visto que o desfazimento 

da segregação da massa do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Municipais do município de Rio Verde – Iparv foi realizado sem a prévia aprovação 

da Secretaria de Previdência Social – SPS, em desatendimento ao art. 22 da 

Portaria MPS nº 403/08; 

3. DECLARAR que é vedado o desfazimento da segregação da 

massa do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores – Iparv prevista no 

Parágrafo Único do art. 6º da Lei Municipal nº 6.783/2017, sem a prévia autorização 

da Secretaria de Previdência, tendo em vista a proibição expressa contida no art. 22 

da Portaria MPS nº 403/2008. 

4. DETERMINAR a suspensão da utilização dos recursos do Fundo 

Previdenciário para custeio das despesas referente ao Fundo Financeiro até que 

seja comprovada a regularidade do desfazimento da segregação de massas, nos 

termos do item anterior, sob pena de ressarcimento dos recursos previdenciários 

utilizados indevidamente nos termos do §3º, art.13 da Portaria MPS 402/2008; 

5. ENCAMINHAR cópia dos presentes autos ao Ministério Público 

Estadual para as providências que entender cabíveis, alertando que a decisão não 

transitou em julgado; 

6.      ENCAMINHAR cópia da decisão pelos Correios, com aviso de 

recebimento, ao atual prefeito do município de Rio Verde Gestão 2017-2020, Paulo 

Faria do Vale; ao atual gestor do Iparv Previdência, Alexandre Silva Macedo, e à 

Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Nagib Yassin; e, 
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7.       APLICAR MULTA ao chefe do Poder Executivo do Município de 

RIO VERDE, Sr. Paulo Faria do Vale, por ato de gestão ilegal e antieconômico, na 

forma infra: 

 

Identificação do responsável Nome: Paulo Faria do Vale 

CPF : 321.378.776-00 

Cargo/Função:  Chefe do Poder Executivo do município 
de Rio Verde (gestão 2013/2016 e 2017/2020).  

 

Conduta  

Desfazimento da segregação da massa do Instituto de 
Previdência e Assistência do Servidores Municipais – 
Iparv, mediante a Lei Municipal nº 6.783/2017, sem a 
prévia aprovação da Secretaria de Previdência, 
vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Dispositivos legais violados Art. 40 da CF/88; art.1º da Lei 9.717/98 e art. 22 da 
Portaria MPS nº 403/2008. 

Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade Responsável pelo encaminhamento do Projeto de Lei ao 
Legislativo, que culminou com a edição da Lei nº 
3.783/17, sem observância das determinações legais 
reguladoras da matéria (art. 22 da Portaria MPS nº 

403/2008). 

Culpabilidade Agente responsável pelos estudos preliminares e pela 
elaboração do projeto de lei que implementou  a 
segregação de massas no RPPS do Município de Rio 
Verde. 

Base legal para imputação da 
multa 

Art. 47-A, VIII, da LOTCMGO. 

Valor base para aplicação da 
multa 

R$10.000,00 - art. 47-A, caput, da LO TCMGO, com a 
redação dada pela Lei n.º 19.044/2015. 

Valor da multa 25% de R$10.000,00 = R$2.500,00 

Dosimetria da multa Aplicou-se como parâmetro a relevância e a 
materialidade da vulnerabilidade do equilíbrio finaceiro e 
atuarial do RPPS promovida pelo Prefeito Municipal 
quando da edição da Lei nº 6.783/2017, que não 
observou a todas as determinações legais, vez não 
atendido ao disposto no art. 22, da Portaria MPS nº 
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403/2008, razão pela qual foi aplicado o percentual 
máximo previsto no inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM. 

SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA para os devidos fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 27 de 

Março de 2019. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco 

José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende 

Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 

Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, 

Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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RELATÓRIO / VOTO 
 

 

PROCESSO : 19610/2017 

MUNICÍPIO  : Rio Verde 

ASSUNTO : Denúncia de supostas irregularidades no IPARV 

PERÍODO : 2017 

RESPONSAVEL       : Alexandre Silva Macedo – Gestor do IPARV 

CPF                           : 844.792.641-91 

RESPONSAVEL       : Paulo Faria do Vale – Prefeito Municipal 

CPF                           : 321.378.776-00 

 

 
EMENTA. MUNICÍPIO DE RIO VERDE. DENUNCIA DE SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - IPARV. CONHECIMENTO. 
PROCEDÊNCIA. MULTA. CONVERGENTE COM A SECRETARIA 
DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO E PARCIALMENTE COM O 
MPC. 
 

 

I. DAS INICIAIS 

Tratam os presentes autos de DENÚNCIA visando a verificação de 

supostas irregularidades cometidas pelo gestor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPARV, ALEXANDRE SILVA MACEDO, e pelo 

prefeito do município de RIO VERDE, PAULO FARIA DO VALE, na proposição de 

projeto de lei para alteração do plano de custeio do Iparv Previdência, extinguindo a 

segregação de massas. 

 

II. DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL 
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A Ouvidoria deste Tribunal  recebeu a demanda nº 1266 e os 

documentos de fls.001/054, autuou-os como notícia de fato e remeteu-os a 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão, para que se manifestasse acerca da 

admissibilidade do feito, nos termos do Despacho nº 434/2017 (fls.1). 

Após analisar os documentos e os fatos relatados, a SCMG proferiu o 

Despacho nº 02583/2017 (fls. 57-59), manifestando por sua admissão como 

representação, tendo em vista a constatação de fortes indícios de irregularidades no 

projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo visando a extinção da segregação 

de massas instituída no Iparv. Sugeriu, ainda, a abertura de vistas ao prefeito e 

gestor do instituto de Previdência para que se manifestassem e apresentassem 

documentos necessários à instrução dos autos. 

Ato contínuo, o Conselheiro Ouvidor, mediante o Despacho nº 

444/2017 (fls. 60), manifestou-se pela admissibilidade do feito como Denúncia, 

encaminhando os autos ao gabinete do Conselheiro Relator para prosseguimento do 

feito. 

Por meio do Despacho nº 024/2018 (fls.61), atendendo à sugestão da 

Secretaria, o Conselheiro Relator promoveu abertura de vistas aos responsáveis. 

Transcorrido o prazo regimental, foram juntados os documentos de fls. 068/202, 

razão pela qual os autos foram volvidos a SCMG para análise e manifestação, nos 

termos do Despacho nº 192/2018 (fl. 204). 

Em atenção, a SCMG emitiu o Certificado nº 450/2018 (fls. 240-243) 

manifestando pela procedência da denúncia e aplicação de multa ante a 

constatação de prática de ato irregular.  
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Na sequência, o Ministério Público de Contas – MPC concordou com 

as conclusões exaradas no citado Certificado, conforme Parecer nº 2165/2018 (fls. 

244-248). 

Direcionados os autos ao Conselheiro Relator, foi determinada nova 

abertura de vista ao Prefeito, Sr. Paulo Faria do Vale, e ao gestor do IPARV, Sr. 

Alexandre Silva Macedo, para conhecimento do feito e oportunizando-lhes 

apresentar justificativas e/ou novos documentos.  

Transcorrido o prazo regimental, foram juntados aos autos defesa 

técnica apresentado pelo Prefeito, fls. 256/265, e documentos de fls.266-449.  

Foram os autos encaminhados às Especializadas, para manifestação 

conclusiva. 

 

III. DA SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO 

Atuando conclusivamente nos autos, a Secretaria de Contas Mensais 

de Gestão editou o Certificado nº 02430/2018, de fls. 452, manifestando no sentido 

de: 

CERTIFICADO Nº 02430/2018  
 

1. INTRODUÇÃO 

Tratam os autos de DENÚNCIA autuada para verificação de supostas 

irregularidades cometidas pelo gestor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DO SERVIDORES – IPARV, ALEXANDRE SILVA MACEDO, e pelo 

prefeito do município de RIO VERDE, PAULO FARIA DO VALE, na proposição de 

projeto de lei para alteração do plano de custeio do Iparv Previdência, extinguindo a 

segregação de massas. 

Inicialmente, após o recebimento da demanda nº 1266 que encaminhou os 

documentos de fls.001/054, a Ouvidoria deste Tribunal a autuou como notícia de fato, 

remetendo-a a esta Especializada para formar opinião sobre a sua admissibilidade, 

nos termos do Despacho nº 434/2017 (fl.1). 
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Em análise dos documentos e fatos relatados, esta Especializada proferiu o 

Despacho nº 02583/2017 (fls.57-59) no qual manifestou-se no sentido de admiti-la 

como representação, tendo em vista a constatação de fortes indícios de 

irregularidades no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo visando a 

extinção da segregação de massas instituída no Iparv. Sugeriu-se, ainda, a abertura 

de vistas ao prefeito e gestor do instituto de Previdência para que se manifestassem e 

apresentassem documentos necessários à instrução dos autos. 

Ato contínuo, o Conselheiro Ouvidor, mediante o Despacho nº 444/2017 (fl.60), 

manifestou-se pela admissibilidade do feito como Denúncia, encaminhando os autos 

ao gabinete do Conselheiro Relator para prosseguimento do feito. 

Por meio do Despacho nº 024/2018 (fl.61), atendendo à sugestão da Secretaria, o 

Conselheiro Relator promoveu abertura de vistas aos responsáveis envolvidos. 

Transcorrido o prazo regimental, foram juntados aos autos os documentos de 

fls.068/202, retornando-se os autos a esta Especializada para manifestação, 

conforme Despacho nº 192/2018 do Conselheiro Relator à (fl.204). 

Após a instrução dos autos esta Especializada emitiu o Certificado nº 450/2018 

(fls.240-243) manifestando pela procedência da denúncia e aplicação de multa ante a 

constatação de prática de ato irregular. Na sequência, o Ministério Público de Contas 

– MPC concordou com as conclusões exaradas no citado Certificado, conforme 

Parecer nº 2165/2018 (fls.244-248). 

Direcionados os autos ao Conselheiro Relator, determinou nova abertura de vista 

ao Prefeito, Paulo Faria do Vale, e ao gestor do IPARV, Sr. Alexandre Silva Macedo, 

para conhecimento e manifestação dos autos, transcorrido o prazo regimental, foram 

juntados aos autos defesa técnica apresentado pelo Prefeito, fls.256/265, e 

documentos de fls.266-449. Volvendo os autos a esta especializada para 

manifestação.  

Assim, torna-se sem efeito o Certificado nº 450/2018. 

 
2. RELATÓRIO 

 

2.1. ADMISSIBILIDADE 

 

Os requisitos de admissibilidade da denúncia são tratados, no âmbito desta Corte, 
na Resolução Administrativa n.º 073/2009, que dispõe sobre o Regimento Interno 
deste Órgão – RI TCMGO, de acordo com disposto em seu art. 203: 

 
São requisitos de admissibilidade da denúncia:  
I - referir-se a matéria de competência do Tribunal;  
II - ser redigida com clareza;  
III - conter a identificação do denunciante e o endereço completo deste;  
IV - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de 
convicção; e  
V - indicar os indícios da existência do fato denunciado. 
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[...] 
§ 2º A denúncia recebida por intermédio da Ouvidoria não está necessariamente 
sujeita aos requisitos deste artigo. (Grifo nosso) 

O presente feito tem origem e rito inicial regido pela Resolução Administrativa nº 
367/12. Assim, cumpre salientar que, uma vez que a notícia de fato é convertida em 
denúncia, a Ouvidoria se torna autora do processo, nos seguintes termos: 

 
Art. 6°. A notícia de fato trazida ao conhecimento da Ouvidoria, mesmo que 
anônima, passará por uma manifestação prévia de admissibilidade e, caso admitida 
provisoriamente, deverá a Ouvidoria levantar informações a respeito da 
verossimilhança dos elementos. 
§ 1°. A notícia de fato que contenha elementos mínimos para averiguação da 
materialidade e autoria dos fatos trazidos a conhecimento do TCM será recebida 
provisoriamente pela Ouvidoria, em despacho fundamentado do Conselheiro 
Ouvidor. 
[...] 
§5°. A manifestação definitiva de admissibilidade da notícia de fato será de 
competência do Conselheiro Ouvidor, que decidirá, motivadamente, pela admissão, 
ou não. Caso seja recebida, a notícia de fato passará a ser denúncia tendo a 
Ouvidoria como autora. O processo deverá ser reclassificado como denúncia na 
etiqueta processual, e encaminhado ao Conselheiro Competente da Região para 
que dê continuidade ao procedimento adotado nos processos de denúncia.(Grifo 
nosso) 

 

Assim, esta Especializada entende que este pleito atende às condições de 
admissibilidade estabelecidas por este Tribunal, logo, merece ser CONHECIDA. 

2.2. MÉRITO  

Inicialmente esta especializada por meio do Certificado nº 450/2018 havia 

realizado a seguinte análise:  

A noticiante relatou na demanda encaminhada à ouvidoria, que estava em 
tramitação na Câmara Municipal de Rio Verde o projeto de Lei nº 137/2017 proposto 
pelo Poder Executivo que promovia alterações no plano de custeio do Iparv 
consideradas ilegais e sem aprovação prévia do Ministério da Previdência. Nesse 
sentido solicitava que fosse deferida medida cautelar suspendendo a tramitação do 
referido projeto de lei. 

Após avaliar os autos, essa Unidade Técnica entendeu que a medida cautelar 
solicitada não se ajustava às competências deste Tribunal, bem como implicaria em 
afronto veemente ao princípio da separação dos poderes. 

Não obstante, considerando o princípio da fungibilidade, considerou-se que os 
fatos noticiados possuíam elementos suficientes para a autuação como 
Representação, nos termos do art.207 do RI TCMGO, sugerindo, desde já, ao Relator 
que procedesse a abertura de vistas aos envolvidos para manifestação acerca das 
supostas irregularidades noticiadas. 

Na abertura de vistas, foram juntados os documentos de fls.068/202 contendo 
manifestação do gestor do Iparv, Alexandre Silva Macedo (fls.068/070), e do prefeito, 
Paulo Faria do Vale (fls.200/202). Cabe destacar que foram acostadas peças de 
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defesa com alegações idênticas. As partes notificadas apresentaram, em suma, os 
seguintes argumentos e justificativas: 

a) informam que o projeto de Lei nº 137/2017 foi aprovado pelo Poder Legislativo e 
sancionado pelo Prefeito, convertendo-se na Lei nº 6.783/2017; 

b) alegam que a extinção da segregação de massa foi efetuada segundo o 
resultado da Reavaliação Atuarial do exercício de 2017; 

c) justificam que a segregação de massas não era necessária, pois o Iparv possui 
reservas financeiras suficientes para cumprir com as obrigações previdenciárias; 

d) apontam que o plano de amortização do déficit atuarial apurado na avaliação 
atuarial da ordem de R$858.990.292,76 foi implementado pela Lei 6.783/2017 e pelo 
Decreto nº 461/2018; 

e) ressaltam que a Justiça Federal “ (...) determinou a incompetência do Ministério 
da Previdência (atualmente Ministério da Fazenda) para interferir nos assuntos locais 
do município de Rio Verde relacionados ao seu RPPS, conforme sentença anexa, nos 
autos do processo nº 961-59.2008.4.01.3503. ”; 

f) indicam que a Lei nº 6.783/2010, o decreto nº 461/2018 e a avaliação atuarial de 
2017 foram encaminhados e cadastrados na Secretaria de Previdência por meio do 
sistema CADPREV; e, 

g) acostaram aos autos os seguintes documentos: avaliação atuarial de 2017, 
cópia da Lei nº 5.304/2007 (instituiu a segregação de massa – fls.170/174); das Leis 
nº 6.192/2012 e 6.640/2016 (alteram a lei 5.304/2007- fls.175/177); cópia da Lei nº 
6.783/2017 (extingue a segregação de massa- fls.178/180); cópia do Decreto nº 
461/2018 (implementa plano de equacionamento de déficit atuarial indicado no DRAA 
– fl.182) e cópia da sentença que concedeu o CRP judicial ao município (fls.184/199). 

Conforme informado pelo prefeito e pelo gestor do Iparv, de fato, foi aprovada e 
publicada a Lei nº 6.783 de 13 de dezembro de 2017 (fls.178/180), que instituiu o 
plano de custeio único do Instituto de Previdência municipal, extinguindo a 
segregação de massa implementada pela Lei 5.304/2007. 

Salienta-se que existe a possibilidade de alterações e extinção da segregação de 
massa instituída nos RPPS, contudo, tais modificações devem ser realizadas em 
consonância com as normas que tratam da matéria, notadamente, as exaradas pelo 
então Ministério da Previdência Social, no uso de suas competências atribuídas pelo 
art. 9º da Lei 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para organização e 
funcionamento dos RPPS. 

A segregação de massas, tratada na Seção VI da Portaria MPS 403/2008 (arts. 
20, 21 e 22), pode ser implementada, mediante Lei Municipal, nos casos de 
inviabilidade dos planos de amortização para equacionamento do déficit atuarial, 
desde que observados os princípios da eficiência e da economicidade, visando a 
preservação da garantia de solvência e da liquidez do plano de benefícios 
previdenciários. 

No caso em tela, a segregação de massas no Iparv do município de Rio Verde foi 
implementada pela Lei Municipal nº 5.304/2007, alterada pela Lei nº 6.640/2016 e 
extinta pelo Parágrafo Único do art. 6º da Lei nº 6.783/2017, abaixo transcrito: 
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Art.6º - Fica instituído o plano de custeio único do Regime Próprio de Previdência 
Social de Rio Verde, gerido pelo IPARV, nos termos desta Lei e demais normas 
vigentes. 

Parágrafo Único. Fica extinta a segregação de massas no âmbito do Munícipio de 
Rio Verde. 

O art. 22 da Portaria MPS nº 403/2008, in verbis, dispõe, expressamente, que a 
alteração e a extinção da segregação da massa instituída nos RPPS só podem 
ocorrer mediante prévia aprovação da Secretaria de Políticas de Previdência Social – 
SPS,: 

Art. 22. Observado o disposto no artigo 25, o RPPS que implementar a segregação 
da massa, somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la, mediante 
prévia aprovação da SPS. (grifo nosso) 

Conforme alegação do gestor e do prefeito (fls.70 e 202), não houve análise, 
tampouco, prévia aprovação da proposta de extinção da segregação de massa pela 
Secretaria de Previdência Social - SPS, hoje vinculada ao Ministério da Fazenda, 
sendo os documentos encaminhados à referida secretaria, somente, após a 
publicação da lei municipal. Cabe destacar que não foi juntada aos autos 
documentação comprobatória do encaminhamento. 

Verifica-se, também, que apesar da alegação dos denunciados de que a 
segregação de massas foi extinta em consonância com a recomendação do atuário, 
observou-se que, no Parecer exarado na reavaliação atuarial de 2017 acostada aos 
autos (fls.095/099 e 138/141), não há nenhuma recomendação neste sentido.  

Impende destacar que, conforme disposto na Nota Técnica Nº 
03/2015/DRPSP/SPPS/MPS, a proposta de extinção do Fundo Previdenciário, com a 
transposição de todos os seus participantes e recursos para o Plano Financeiro, sem 
encaminhamento para análise prévia por parte da SPPS do estudo que demonstre a 
viabilidade da proposta em face do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, coloca 
em risco a higidez do regime previdenciário.  

 A desconstrução da política pública do equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS, sem observância das normas estabelecidas, afronta o texto constitucional (art. 
40) e a Lei nº 9.717/1998 (art. 1º), como também a Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LRF, notadamente, seu art. 69, in verbis: 

O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir Regime Próprio de Previdência 
Social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com 
base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio 
financeiro e atuarial. Grifo nosso  

No que concerne à alegação de que o Ministério da Previdência não teria 
competência para interferir nos assuntos municipais com base em sentença judicial, 
impende expor que tal decisão foi emitida no sentido de suspender a penalidade pela 
não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP que implicava na 
suspensão do repasse das transferências voluntárias ao município. 

Isto posto, a decisão afasta, apenas, a penalidade imposta pelo Ministério da 
Previdência ao não emitir o CRP, o qual foi emitido judicialmente, conforme consta no 
sítio do Ministério da Previdência (fl.236/239), contudo, não possui o condão de 
afastar as irregularidades identificadas.  
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A presente denúncia visa também apurar a suposta irregularidade quanto a não 
implementação de custo suplementar para equacionamento do déficit atuarial. Neste 
aspecto, destaca-se o que dispõe o §7º do art.17 da Portaria MPS nº 403/2008, in 
verbis: 

§ 7º A reavaliação atuarial anual indicará o plano de custeio necessário para a 
cobertura do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios do RPPS, 
em relação à geração atual.  

 

Em análise da reavaliação atuarial juntada aos autos, considerando a sua 
veracidade ideológica presumida, verifica-se que não foi apurado déficit atuarial 
(fl.094), logo, não haveria motivo para implementação de alíquota de custo 
suplementar.  

Contudo, em pesquisa ao sistema CADPREV (fls.205/235), constata-se que houve 
retificações da avaliação atuarial cadastrada pelo Iparv, sendo a última enviada no dia 
26/02/2016 (após a publicação da lei de extinção da segregação de massas).  

Na referida avaliação atuarial, verifica-se a apuração de um déficit atuarial no 
montante de R$ 858.148.770,09, com indicação de uma alíquota de custeio 
suplementar de 2%, implementada pelo Decreto Municipal nº 461/2018 (fl.182). Logo, 
restou demonstrada a implementação da alíquota de custeio suplementar. 

Quanto à responsabilização do gestor do Iparv, vale destacar que a conduta 
irregular apurada nos presentes autos, qual seja o desfazimento da segregação de 
massa, foi pratica pelo chefe do Poder Executivo ao encaminhar Projeto de Lei ao 
Legislativo Municipal, com o objetivo de alterar o plano de custeio do Iparv. Sendo 
assim, não cabe apuração de responsabilidade ao gestor do Iparv no presente 
processo. 

 
Em atenção ao Despacho nº 534/2018 – GAB/VBQ (fl.451) procede-se à nova 

análise amparada nos novos documentos juntados e argumentos apresentados pelo 

Prefeito (fls. 256-451). 

Em leitura da defesa apresentada às folhas 256/265 destaca-se, em suma, o 

seguinte:  

 
I) Em defesa preliminar 
a) argumenta a incompetência deste Tribunal na matéria sub examine, vez que 

extrapola os limites esculpidos na Constituição Federal. Assevera que excede a 
competência deste Tribunal o controle do ato do Chefe do Poder Executivo 
consubstanciando no envio do projeto de lei à Câmara Municipal, ato com conotação 
política, portanto neste ato em questão, não caberia o controle por parte do Tribunal 
de Contas dos Municípios; 

b) aduz que este Tribunal usurpa as competências do Poder Legislativo, uma 
vez que, a análise quanto à validade e a legalidade do projeto de lei competem à 
Câmara Municipal; 

c) ressalta que não cabe a este Tribunal “negar vigência ou aplicabilidade a uma 
lei”, sob pena de usurpar a função do Poder Judiciário.  

d) sustenta que este Tribunal usurpa a competência da União – visto que cabe a 
Secretaria de Previdência Social – SPS a análise do desfazimento da segregação de 
massa, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 9.717/98. Neste contexto, segundo o 
requerente, não há utilidade ou necessidade do presente processo. 
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II) Em prejudicial de Mérito 
e) alega a inconstitucionalidade do art.9º da Lei nº 9.717/98 e da Portaria MPS 

Nº 403/2008, uma vez que a exigência prévia de aprovação pela SPS para extinção 
da segregação de massa é inconstitucional por afrontar o pacto federativo e a 
autonomia municipal. Declara que a União ultrapassou os limites de fixar meras 
normas gerais em matéria de regime próprio de previdência para transformar a SPPS 
em departamento hierarquicamente superior aos Municípios e Estados em afronta à 
Constituição Federal. Transcreve ementas de decisões do Supremo Tribunal Federal 
- STF a respeito da Lei nº 9.717/98. Por fim, esclarece que a Lei nº 9.717/98 contém 
vícios de inconstitucionalidade, o que torna inconstitucional exigir do Município a 
prévia aprovação da SPS para extinção da segregação de massa. 

 
III) No mérito 
f) argumenta, que o parecer técnico de avaliação atuarial, elaborado pelo perito 

atuário, Marcos Bettega de Loyola, é um laudo que apresenta recomendação para 
extinção da segregação de massa – no capitulo “conclusão”. Portanto, em 
divergência com o descrito no Certificado n 450/2018 expedido por esta 
especializada, e no Parecer do MPC nº 2.165/2018, que descrevem que em leitura a 
avaliação atuarial não foi constata recomendação para o desfazimento da massa. 

Afirma que a segregação de massa foi realizada pela Lei Municipal nº 5.304/2007, 
e que atualmente, o plano previdenciário é superavitário (possui 1387 servidores 
ativos e patrimônio de R$164.898.923,21), enquanto que o plano financeiro é 
altamente deficitário (possui 2767 servidores, sem nenhum patrimônio). Desta forma, 
segundo os cálculos efetuados, no exercício de 2018 o plano financeiro geraria ao 
município um déficit de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) e cresceria a cada 
exercício. Assim, a lei objeto de questionamento, extinguiria a segregação de massa 
criando um único grupo viabilizando as finanças do município. Insiste que a 
segregação de massa nunca foi realizada.  

IV) Requerimento 
g) solicita, ao fim, a nulidade da multa proposta, como também da determinação 

da utilização dos recursos do fundo previdenciário. 
 
Em análise dos argumentos e a juntada de documentos apresentados observa-se 

o seguinte: 

Quanto ao argumento apresentado na letra “a” (incompetência do Tribunal de 

Contas do Município), verifica-se que tanto no Certificado expedido por esta 

especializada, quanto no Parecer do MPS, não houve análise sobre a proposição 

legislativa, mas sim, quanto aos possíveis atos advindos da Lei Municipal nº 

6.783/2017 que promoveu a segregação de massa. Desta forma, tal argumento não 

demonstra coerente. 

Relativo à justificativa trazida na letra “b” (usurpação da função do Poder 

Legislativo), observa-se que não consta por parte deste Tribunal interferência na 

Câmara Municipal, tanto o é, que houve aprovação da proposição legislativa, 

originando a Lei Municipal nº 6.783/2017. Logo, o argumento apresentado se mostra 

incabível. 

No que tange aos argumentados sintetizados na letra “c” (usurpação da função do 

Poder Judiciário), destaca-se que não há por parte desta Corte de Contas usurpação 
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da função do Poder Judiciário, tendo em vista que não há respaldo constitucional 

para tanto. 

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo é exercida pelo 

Poder Judiciário, produzindo por efeito a retirada da lei ou ato do ordenamento 

jurídico, portanto deixando estes de produzir efeitos.  

Há de mencionar que, no exercício das atribuições constitucionais dos Tribunais 

de Contas, a análise da conformidade entre os atos praticados pelos gestores 

públicos e demais responsáveis por bens e valores e o ordenamento jurídico vigente 

é realizada pelo confronto da interpretação das normas que regem tais atos e sua 

conformidade com o texto maior.  

A atuação desta corte de contas no caso sub examine prevê que o ato 

administrativo almejado pela autoridade municipal – desfazimento da massa – siga os 

procedimentos expostos na legislação, quais sejam, asseguração do preceito 

constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, prescrito no artigo 40 da 

Constituição Federal, o qual culmina no cumprimento dos requisitos estabelecidos 

nos artigos 22, combinado com o 25 da Portaria MPS 403/2008. Nesse contexto, o 

argumento apresentado pelo gestor (usurpação da função do Poder Judiciário) não se 

sustenta. 

Alusivo aos argumentos apresentados na letra “d” (usurpação da competência da 

União por parte deste Tribunal),  cabe ressaltar que o exercício do poder de controle 

dispensado às casas de contas pelo poder originário é claro quanto à abrangência da 

área de atuação, são eles: legalidade, legitimidade, economicidade e aplicações das 

subvenções e renúncia de receitas, conforme artigo 70 da Constituição Federal, 

portanto, no exercício de sua atividade constitucional a avaliação de ato causador de 

dano à sociedade é resultado da atuação constitucional dos Tribunais de Contas. 

Ademais, as competências estabelecidas à SPS por meio do art. 9º da Lei nº 

9.717/98 não anula, e nem são contraditórias com as competências estabelecidas 

aos Tribunais de Contas pela carta magna. Sendo assim, os argumentos 

apresentados não se mostram condizentes. 

No que refere aos fundamentos trazidos na letra “e” (inconstitucionalidade do 

art.9º da Lei nº 9.717/98 e ilegalidade da Portaria nº 403/2008), verifica-se que em 

busca realizada no site do STF consta manifestação pela existência de repercussão 

geral da questão (tema 0968 – RE 1007271 - número único: 0002634-

02.2012.4.05.8300), todavia não houve decisão do mérito quanto à questão. Logo, 

descabem os argumentos apresentados pelo requerente de que o art. 9º da Lei 

9.717/98 é inconstitucional, visto que não há decisão de mérito pelo STF. 

No que diz respeito aos preceitos descrito na letra “f” (recomendação pelo atuário 

da extinção da segregação de massa), constata-se que na abertura de vista inicial 

não houve juntada do Parecer de Avaliação Atuarial expedido pelo Sr. Marcos 

Bettega de Loyola, ligado à empresa Princípio Consultoria e Gestão, sendo que tal 

documento foi juntado aos autos nesta nova abertura de vista, fls.282-326.  

Ressalta-se que apesar do requerente afirmar, fl.7 –v, que o documento expedido 

pela PEM CAIXA - Previdência para Estados e Municípios ligada a Caixa Econômica 
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Federal – CEF contempla o fim da segregação de massa, reafirmamos que não 

consta recomendação na referida avaliação atuarial para o desfazimento da 

segregação de massa, conforme item 16 - Parecer Atuarial (fls.419-422). Destaca, 

ainda, que não consta justificativa por parte do requerente dos motivos econômicos 

que levaram o município a contratação de duas prestações de serviços visando o 

mesmo objetivo – confecção da avaliação atuarial - data base 2016. 

Cabe ressaltar, que o desfazimento da segregação de massa deverá assegurar o 

cumprimento do constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial determinado pela 

Constituição Federal art. 40, o que não foi demonstrado pelo requerente. A 

recomendação do atuário para desfazimento da massa não é suficiente para 

assegurar que o RPPS conservará o referido equilíbrio financeiro e atuarial nos anos 

vindouros, os quais seriam demonstrados caso cumprisse os procedimentos 

estabelecidos no art. 22, combinado com o artigo 25 da Portaria MPS 403/2008.  

Ademais, o requerente é explicito em afirmar que o desfazimento da segregação 

de massa visa prover o RPPS de recursos financeiros capitalizados pelo regime 

previdenciário para custear as despesas do regime financeiro (fl.263-264) em clara 

desconstrução da política previdenciária adotada pelo município nos exercícios 

anteriores à custa da sociedade e dos servidores, e agravando, em pouco tempo e 

para os futuros gestores, a situação de desajuste financeiro. 

Por fim, cabe ressaltar que o argumento apresentado pelo gestor de que a 

segregação de massa “nunca foi implementada” demonstra desconexo, pois 

pressupõe que a segregação de massa é implementada a partir do seu 

estabelecimento em lei, mediante separação orçamentária, financeira e contábil dos 

recursos e obrigações correspondente – art.21 da Portaria 403/2008 - o que ocorreu 

com a edição da Lei Municipal nº 5.304/2007. Corrobora, a referida segregação de 

massa, as próprias avaliações atuariais juntadas aos autos e os argumentos do 

próprio requerente às fls. 263/264 quando demonstra a situação financeira e atuarial 

dos dois grupos previdenciários. 

Enfim, quanto à letra “g” nulidade da multa e determinação sugerida no Certificado 

expedido por esta especializada, verifica-se que as sugestões realizadas possuem 

fundamentação na legislação do próprio Tribunal.  

3. CONCLUSÃO  

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no uso de suas atribuições legais, 

sugere: 

1. CONHECER o presente expediente a título de DENÚNCIA, ante o 

atendimento dos requisitos de admissibilidade disposto nos arts. 207 c/c 208, do 

RITCM; 

2. JULGAR PROCEDENTE, visto que o desfazimento da segregação da massa 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais do município de 
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Rio Verde – Iparv foi realizado sem a prévia aprovação da Secretaria de Previdência 

Social – SPS, em desatendimento ao art. 22 da Portaria MPS nº 403/08; 

3. DECLARAR que é vedado o desfazimento da segregação da massa do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores – Iparv prevista no Parágrafo 

Único do art. 6º da Lei Municipal nº 6.783/2017, sem a prévia autorização da 

Secretaria de Previdência, tendo em vista a proibição expressa contida no art. 22 da 

Portaria MPS nº 403/2008. 

4. DETERMINAR a suspensão da utilização dos recursos do Fundo 

Previdenciário para custeio das despesas referente ao Fundo Financeiro até que seja 

comprovada a regularidade do desfazimento da segregação de massas, nos termos 

do item anterior, sob pena de ressarcimento dos recursos previdenciários utilizados 

indevidamente nos termos do §3º, art.13 da Portaria MPS 402/2008; 

5. ENCAMINHAR cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para 

as providências que entender cabíveis, alertando que a decisão não transitou em 

julgado; 

5. ENCAMINHAR cópia da decisão pelos Correios, com aviso de recebimento, 

ao atual prefeito do município de Rio Verde Gestão 2017-2020, Paulo Faria do Vale; 

ao atual gestor do Iparv Previdência, Alexandre Silva Macedo e à Presidente do 

Conselho Municipal de Previdência, Nagib Yassin; e, 

6. APLICAR MULTA ao chefe do Poder Executivo, Paulo Faria do Vale, gestão 

2013-2016, por ato de gestão ilegal e antieconômico, na forma infra: 

 

Nome Paulo Faria do Vale 

CPF 321.378.776-00 

Cargo/Função Chefe do Poder Executivo do município de Rio 
Verde, gestão 2013-2016.  

 

Descrição da irregularidade  

Desfazimento da segregação da massa do Instituto 
de Previdência e Assistência do Servidores 
Municipais – Iparv, mediante a Lei Municipal nº 
6.783/2017, sem a prévia aprovação da Secretaria 
de Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Dispositivos legais violados Art. 40 da CF/88; art.1º da Lei 9.717/98 e art. 22 da 
Portaria MPS nº 403/2008. 

Base legal para imputação 
da multa 

Art. 47-A, III, da LO TCMGO. 

Valor base para aplicação 
da multa 

R$10.000,00 - art. 47-A, caput, da LO TCMGO, com 

a redação dada pela Lei n.º 19.044/2015. 

Valor da multa 25% de R$10.000,00 = R$2.500,00 
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IV. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  

Falando conclusivamente nos autos, a douta Procuradoria de Contas 

editou o Parecer nº 7141/2018, juntado às fls. 457-458, manifestando em 

conformidade com o posiconamento da Secretaria de Contas Mensais de Gestão, 

nos seguintes termos: 

PARECER Nº 7141/2018 

Trata-se de Denúncia que versa acerca de irregularidades promovidas por 

Alexandre Silva Macedo, gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Rio Verde – Iparv, e Paulo Faria do Vale, prefeito do 

município de Rio Verde. Nos termos da exordial, os agentes apresentaram 

proposição legislativa que extingue a segregação de massas anteriormente 

implantada no RPPS municipal com ausência de autorização da Secretaria de 

Previdência Social, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Inicialmente recebida como notícia de fato, o feito foi admitido pelo Conselheiro 

Ouvidor como Denúncia (fl. 60), determinando o encaminhamento dos autos à 

relatoria. 

Oportunizada abertura de vistas aos denunciados, houve intervenção destes nos 

autos por meio da juntada de documentos presentes nas folhas 68 a 202. 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no Certificado nº 450/2018 (fls. 

240/243), opinou pela procedência da denúncia, além de imputação de multas aos 

responsáveis e adoção de providências previstas nas folhas 242 e 243. 

Este Ministério Público de Contas, no Parecer nº 2165/2018 (fls. 244/2048), 

manifestou-se pela parcial procedência da denúncia, ratificando a sugestão de 

providências elaboradas pela SCMG.  Elaborou-se, todavia, observações atinentes à 

sanção sugerida em desfavor do Prefeito Municipal, pugnando pelo cumprimento 

destas quando da elaboração de decisão definitiva. 

O Conselheiro Relator promoveu nova abertura de vistas aos denunciados e, após 

transcurso do prazo determinado, foram apresentados documentos presentes nas 

folhas 256 a 449. 

Volveram os autos à SCMG que, após manifestação sobre a intervenção dos 

responsáveis, ratificou posicionamento anteriormente exarado. 

Vieram os autos a esta Procuradoria de Contas. 
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É o relatório. 

 

Em razão de manifestação anterior elaborada pelo parquet, deve a presente 

análise ater-se à aptidão de novas alegações ou observações para promover revisão 

do que já fora assentado, de modo a desconstituir as irregularidades observadas 

anteriormente.  

As preliminares elencadas acerca da incompetência deste Tribunal para analisar o 

caso em análise não merecem prosperar. 

Frisa-se, inicialmente, que não se pretendeu propor a prática ou abstenção de ato 

voltada à alteração da situação fática proposta pelo gestor – e aprovada pelos 

parlamentares municipais – em ato eminentemente político. Este Tribunal, ciente da 

sua esfera de competências constitucionalmente atribuídas, não voltou a sua análise 

ao conteúdo da proposição legislativa, mas sim às circunstâncias que cerceiam a 

aprovação do projeto lei – como a não submissão do plano de alteração à 

manifestação da Secretaria de Previdência Social, contrariando o disposto no art. 22 

da Portaria MPS nº 403/2008.  

Não obstante a alegação de que a análise realizada pelo Tribunal visou a negar 

vigência ou aplicabilidade à lei 6.783/2017 extrapola suas competências, deve-se ter 

em mente o conteúdo da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal1. Do texto 

sumulado, verifica-se permissiva para, em situações consideradas como pertinentes, 

efetuar verdadeira operação de controle difuso de constitucionalidade, condicionando 

tal ato a expressa pertinência com matérias afetas à competência do Tribunal de 

Contas. A preliminar não encontra amparo, haja vista que os vieses das análises 

realizadas não apontam para a adoção de tal conduta. Consoante afirmado pela 

SCMG, a atuação desta Corte de Contas no caso em comento almeja o respeito de 

procedimentos expostos pela legislação, substanciados no atendimento ao princípio 

do equilíbrio atuarial (art. 70, Constituição Federal) e dos requisitos delineados no art. 

22 c/c art. 25 da Portaria MPS 403/20082. Ademais, não se deve negar a 

                                                           
1 O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos 
do Poder Público. 
2 Art. 22. Observado o disposto no artigo 25, o RPPS que implementar a segregação da massa, somente poderá 
alterar os seus parâmetros ou desfazê-la, mediante prévia aprovação da SPS.  
(...) 
Art. 25. A revisão do plano de custeio que implique em redução das alíquotas ou aportes destinados ao RPPS 
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constitucionalização do Direito como um todo, mormente do Direito Administrativo, 

fato que impõe a análise dos casos trazidos ao conhecimento deste Tribunal à luz de 

regras e princípios previstos na Carta Magna. Tal conduta não significa a realização 

de controle de constitucionalidade, mas sim de interpretação conforme a Constituição.  

Além do explanado acima, argumentou o denunciado acerca de usurpação de 

competência da União, haja vista que caberia à Secretaria de Previdência Social a 

análise do desfazimento da segregação de massa (art. 9º, Lei 9.717/98). Vislumbra-

se alegação a priori contraditória, haja vista que os responsáveis não adotaram 

medidas necessárias para oportunizar a análise da manobra efetuada pela Secretaria 

citada.  Descabe, portanto, pretender impedir a análise deste Tribunal em contexto de 

flagrante descumprimento ao que preceitua a legislação sobre o tema (art. 22 da 

Portaria MPS nº 403/2008) utilizando-se para tal o próprio dispositivo violado. 

Outrossim, as competências previstas pela Lei 9.717/98 não excluem as previstas 

para a atuação desta Corte de Contas, principalmente no que tange ao estudo de 

atos potencialmente danosos à sociedade e ao erário.  

Em prejudicial de análise de mérito, o responsável alega suposta 

inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 9.717/98 e da Portaria MPS 403/2008. Tem-se 

que apenas pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

em sede de controle abstrato ou, incidentalmente, difuso, com retirada do dispositivo 

inconstitucional do mundo jurídico efetuada pelo Senado Federal (art. 52, X, 

Constituição Federal). Descabe a alegação genérica de incompatibilidade com a Lei 

Máxima, uma vez que não há pronunciamento definitivo acerca de tal ponto, não 

podendo ser negada a eficácia de tais dispositivos.  

No que concerne ao mérito trazido em defesa, cabe ressaltar o que fora 

anteriormente tratado por este parquet. Do teor da Avaliação Atuarial juntada às fls. 

                                                                                                                                                                                     
deverá ser submetida previamente à aprovação da SPPS e deverá atender, cumulativamente, os seguintes 
parâmetros:  
I - Índice de Cobertura igual ou superior a 1,25 em, no mínimo, cinco exercícios consecutivos, para os planos 
superavitários;  
II - a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base cadastral atualizada, completa e 
consistente, inclusive no que se refere ao tempo de serviço e de contribuição anterior dos segurados;  
III - os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do resultado atuarial estejam avaliados a valor 
de mercado e apresentem liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios;  
IV - o histórico da rentabilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS não tenha apresentado 
performance inferior à meta estabelecida na política anual de investimentos dos três últimos exercícios;  
V - a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial seja condizente com a meta estabelecida na política de 
investimentos dos recursos do RPPS, em perspectiva de longo prazo.  
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073/168, tem-se como ausentes menções ou recomendações ao abandono da 

segregação de massas. Consoante outrora afirmado, infere-se que a operação 

realizada pelo Município carece de embasamento técnico especializado, de modo a 

se permitir questionamentos acerca da real necessidade da medida. Destarte, é 

duvidoso o respeito ao equilíbrio preconizado pelo art. 40 da Constituição Federal e 

art. 1º da Lei 9.717/98. 

Com relação à sugestão de multa imputada, remete-se ao que fora elucidado no 

Parecer nº 2165/2018, em nome do princípio da economia processual. 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, ratificando o posicionamento 

exarado no Parecer nº 2165/2018, manifesta-se pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

Denúncia, atentando-se às observações elaboradas no Parecer anterior acerca da 

sanção sugerida em desfavor de Paulo Faria do Vale, Prefeito Municipal de Rio 

Verde. 

 
 
 
 

V. VOTO DO RELATOR 

Os presentes autos tratam de denúncia de supostas irregularidade 

relativas ao IPARV, especificamente quando da propositura de projeto de lei para 

alteração do plano de custeio do IPARV, que extinguiu a segregação de massas.  

Atuando nos autos a SCMG concluiu pela procedência da denúncia, 

determinou a suspensão da utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para 

custeio de despesas referente ao Fundo Financeiro até que seja comprovada a 

regularidade do desfazimento da segregação de massas, e sugeriu que fosse 

imputada ao Prefeito multa no valor de R$ 2.500,00. 

O Ministério Público de Contas remeteu a análise de mérito a sua 

manifestação anterior, onde informa que  coaduna com os suficientes argumentos 

da SCMG. Por outro lado, entendeu que o ato de desfazimento da segregação de 

massas não pode ser atribuído somente ao prefeito, vez que foi aprovado pelos 
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parlamentares municipais. Informou, ainda, que a conduta sancionável adotada pelo 

Chefe do Executivo se materializou na omissão do dever de observar o princípio da 

preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, associado ao fato de que a proposta 

não atendeu ao art. 22 da Portaria MPS nº 403/2008.  Assim, concluiu pela 

procedência parcial da denúncia, vez que a operação realizada carece de 

embasamento técnico especializado, de modo a se permitir questionamentos acerca 

da real necessidade da medida. Acatou, por fim, a aplicação de multa sugerida pela 

SCMG. 

Esta Relatoria aferiu detidamente as manifestações das Especializadas 

e concluiu por acatar, na íntegra, o entendimento da Secretaria de Contas Mensais 

de Gestão relativamente ao mérito da denúncia,  bem como a sugestão para 

imputação de multa ao Prefeito, no valor de R$ 2.500,00, na forma abaixo: 

 A noticiante relatou na demanda encaminhada à ouvidoria, que estava 

em tramitação na Câmara Municipal de Rio Verde o projeto de Lei nº 

137/2017 proposto pelo Poder Executivo que promovia alterações no plano 

de custeio do Iparv consideradas ilegais e sem aprovação prévia do Ministério 

da Previdência, razão pela qual solicitava que fosse deferida medida 

cautelar suspendendo a tramitação do referido projeto de lei. 

Após avaliar os autos, a Unidade Técnica entendeu que a medida cautelar 

solicitada não se ajustava às competências deste Tribunal, bem como 

implicaria em afronto veemente ao princípio da separação dos poderes. 

 Não obstante, considerando o princípio da fungibilidade, considerou-

se que os fatos noticiados possuíam elementos suficientes para a 

autuação como Representação, nos termos do art. 207 do RI TCMGO, 

especificamente quanto à propositura de projeto de lei para alteração do 

plano de custeio do IPARV, que extinguiu a segregação de massas. 
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O Relator adotou o procedimento de abertura de vistas aos envolvidos para 

manifestação acerca das supostas irregularidades, quando foram juntados os 

documentos de fls.068/202 contendo manifestação do gestor do Iparv, 

Alexandre Silva Macedo (fls.068/070), e do prefeito, Paulo Faria do Vale 

(fls.200/202), contendo em suma, os seguintes argumentos e justificativas: 

a) informam que o projeto de Lei nº 137/2017 foi aprovado pelo Poder 

Legislativo e sancionado pelo Prefeito, convertendo-se na Lei nº 

6.783/2017; 

b) alegam que a extinção da segregação de massa foi efetuada segundo 

o resultado da Reavaliação Atuarial do exercício de 2017; 

c) justificam que a segregação de massas não era necessária, pois o 

Iparv possui reservas financeiras suficientes para cumprir com as 

obrigações previdenciárias; 

d) apontam que o plano de amortização do déficit atuarial apurado na 

avaliação atuarial da ordem de R$858.990.292,76 foi implementado pela 

Lei 6.783/2017 e pelo Decreto nº 461/2018; 

e) ressaltam que a Justiça Federal “ (...) determinou a incompetência do 

Ministério da Previdência (atualmente Ministério da Fazenda) para 

interferir nos assuntos locais do município de Rio Verde relacionados ao 

seu RPPS, conforme sentença anexa, nos autos do processo nº 961-

59.2008.4.01.3503. ”; 

f) indicam que a Lei nº 6.783/2010, o decreto nº 461/2018 e a avaliação 

atuarial de 2017 foram encaminhados e cadastrados na Secretaria de 

Previdência por meio do sistema CADPREV; e, 

g) acostaram aos autos os seguintes documentos: avaliação atuarial de 

2017, cópia da Lei nº 5.304/2007 (instituiu a segregação de massa – 

fls.170/174); das Leis nº 6.192/2012 e 6.640/2016 (alteram a lei 5.304/2007- 

fls.175/177); cópia da Lei nº 6.783/2017 (extingue a segregação de 
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massa- fls.178/180); cópia do Decreto nº 461/2018 (implementa plano de 

equacionamento de déficit atuarial indicado no DRAA – fl.182) e cópia da 

sentença que concedeu o CRP judicial ao município (fls.184/199). 

Constatou-se que, de fato, foi aprovada e publicada a Lei nº 6.783 de 13 de 

dezembro de 2017 (fls.178/180), que instituiu o plano de custeio único do 

Instituto de Previdência municipal, extinguindo a segregação de massa 

implementada pela Lei 5.304/2007. 

Salienta-se que existe a possibilidade de alterações e extinção da segregação 

de massa instituída nos RPPS, contudo, tais modificações devem ser 

realizadas em consonância com as normas que tratam da matéria, 

notadamente, as exaradas pelo então Ministério da Previdência Social, no 

uso de suas competências atribuídas pelo art. 9º da Lei 9.717/98 que dispõe 

sobre regras gerais para organização e funcionamento dos RPPS. 

A segregação de massas, tratada na Seção VI da Portaria MPS 403/2008 

(arts. 20, 21 e 22), pode ser implementada, mediante Lei Municipal, nos casos 

de inviabilidade dos planos de amortização para equacionamento do déficit 

atuarial, desde que observados os princípios da eficiência e da 

economicidade, visando a preservação da garantia de solvência e da liquidez 

do plano de benefícios previdenciários. 

No caso em tela, a segregação de massas no Iparv do município de Rio 

Verde foi implementada pela Lei Municipal nº 5.304/2007, alterada pela 

Lei nº 6.640/2016 e extinta pelo Parágrafo Único do art. 6º da Lei nº 

6.783/2017, abaixo transcrito: 

Art.6º - Fica instituído o plano de custeio único do Regime Próprio de 
Previdência Social de Rio Verde, gerido pelo IPARV, nos termos desta Lei e 
demais normas vigentes. 

Parágrafo Único. Fica extinta a segregação de massas no âmbito do 
Munícipio de Rio Verde. 

O art. 22 da Portaria MPS nº 403/2008, in verbis, dispõe, expressamente, 

que a alteração e a extinção da segregação da massa instituída nos 
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RPPS só podem ocorrer mediante prévia aprovação da Secretaria de 

Políticas de Previdência Social – SPS: 

Art. 22. Observado o disposto no artigo 25, o RPPS que implementar a 
segregação da massa, somente poderá alterar os seus parâmetros ou 
desfazê-la, mediante prévia aprovação da SPS. (grifo nosso) 

Conforme alegação do gestor e do prefeito (fls.70 e 202), não houve análise, 

tampouco, prévia aprovação da proposta de extinção da segregação de 

massa pela Secretaria de Previdência Social - SPS, hoje vinculada ao 

Ministério da Fazenda, sendo os documentos encaminhados à referida 

secretaria, somente, após a publicação da lei municipal. Cabe destacar que 

não foi juntada aos autos documentação comprobatória do encaminhamento. 

Verifica-se, também, que apesar da alegação dos denunciados de que a 

segregação de massas foi extinta em consonância com a recomendação 

do atuário, observou-se que, no Parecer exarado na reavaliação atuarial 

de 2017 acostada aos autos (fls. 095/099 e 138/141), não há nenhuma 

recomendação neste sentido.  

Cabe destacar que, conforme disposto na Nota Técnica Nº 

03/2015/DRPSP/SPPS/MPS, a proposta de extinção do Fundo 

Previdenciário, com a transposição de todos os seus participantes e recursos 

para o Plano Financeiro, sem encaminhamento para análise prévia por parte 

da SPPS do estudo que demonstre a viabilidade da proposta em face do 

princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, coloca em risco a higidez do 

regime previdenciário.  

 A desconstrução da política pública do equilíbrio financeiro e atuarial 

do RPPS, sem observância das normas estabelecidas, afronta o texto 

constitucional (art. 40) e a Lei nº 9.717/1998 (art. 1º), como também a Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, notadamente, seu art. 69, in verbis: 

O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir Regime Próprio de 
Previdência Social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e 
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o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que 
preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Grifo nosso  

No que concerne à alegação de que o Ministério da Previdência não teria 

competência para interferir nos assuntos municipais com base em sentença 

judicial, informa-se que tal decisão foi emitida no sentido de suspender a 

penalidade pela não emissão do Certificado de Regularidade 

Previdenciária – CRP que implicava na suspensão do repasse das 

transferências voluntárias ao município. 

Assim, a decisão afasta, apenas, a penalidade imposta pelo Ministério 

da Previdência ao não emitir o CRP, o qual foi emitido judicialmente, 

conforme consta no sítio do Ministério da Previdência (fl.236/239), 

contudo, não possui o condão de afastar as irregularidades 

identificadas.  

 A presente denúncia visa também apurar a suposta irregularidade 

quanto a não implementação de custo suplementar para equacionamento do 

déficit atuarial. Neste aspecto, destaca-se o que dispõe o §7º do art.17 da 

Portaria MPS nº 403/2008, in verbis: 

§ 7º A reavaliação atuarial anual indicará o plano de custeio necessário para 
a cobertura do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios 
do RPPS, em relação à geração atual.  

Em análise da reavaliação atuarial juntada aos autos, considerando a sua 

veracidade ideológica presumida, verifica-se que não foi apurado déficit 

atuarial (fl.094), logo, não haveria motivo para implementação de alíquota de 

custo suplementar.  

Contudo, em pesquisa ao sistema CADPREV (fls.205/235), constata-se que 

houve retificações da avaliação atuarial cadastrada pelo Iparv, sendo a última 

enviada no dia 26/02/2016 (após a publicação da lei de extinção da 

segregação de massas).  

Na referida avaliação atuarial, verifica-se a apuração de um déficit atuarial 

no montante de R$ 858.148.770,09, com indicação de uma alíquota de 
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custeio suplementar de 2%, implementada pelo Decreto Municipal nº 

461/2018 (fl.182). Logo, restou demonstrada a implementação da alíquota 

de custeio suplementar. 

Por outro lado, quanto à responsabilização do gestor do Iparv, vale destacar 

que a conduta irregular apurada nos presentes autos, qual seja o 

desfazimento da segregação de massa, foi pratica pelo chefe do Poder 

Executivo ao encaminhar Projeto de Lei ao Legislativo Municipal, com o 

objetivo de alterar o plano de custeio do Iparv. Sendo assim, não cabe 

apuração de responsabilidade ao gestor do Iparv no presente processo. 

Em atenção ao Despacho nº 534/2018 – GAB/VBQ (fl.451) procedeu-se à 

nova análise amparada nos novos documentos juntados e argumentos 

apresentados pelo Prefeito (fls. 256-451). 

Em leitura da defesa apresentada às folhas 256/265 destaca-se, em suma, o 

seguinte:  

I) Em defesa preliminar 

a) argumenta a incompetência deste Tribunal na matéria sub examine, vez 

que extrapola os limites esculpidos na Constituição Federal. Assevera que 

excede a competência deste Tribunal o controle do ato do Chefe do Poder 

Executivo consubstanciando no envio do projeto de lei à Câmara Municipal, 

ato com conotação política, portanto neste ato em questão, não caberia o 

controle por parte do Tribunal de Contas dos Municípios; 

b) aduz que este Tribunal usurpa as competências do Poder Legislativo, uma 

vez que, a análise quanto à validade e a legalidade do projeto de lei 

competem à Câmara Municipal; 

c) ressalta que não cabe a este Tribunal “negar vigência ou 

aplicabilidade a uma lei”, sob pena de usurpar a função do Poder Judiciário.  

d) sustenta que este Tribunal usurpa a competência da União – visto que 

cabe a Secretaria de Previdência Social – SPS a análise do desfazimento da 
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segregação de massa, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 9.717/98. Neste 

contexto, segundo o requerente, não há utilidade ou necessidade do presente 

processo. 

II) Em prejudicial de Mérito 

e) alega a inconstitucionalidade do art.9º da Lei nº 9.717/98 e da Portaria 

MPS Nº 403/2008, uma vez que a exigência prévia de aprovação pela SPS 

para extinção da segregação de massa é inconstitucional por afrontar o pacto 

federativo e a autonomia municipal. Declara que a União ultrapassou os 

limites de fixar meras normas gerais em matéria de regime próprio de 

previdência para transformar a SPPS em departamento hierarquicamente 

superior aos Municípios e Estados em afronta à Constituição Federal. 

Transcreve ementas de decisões do Supremo Tribunal Federal - STF a 

respeito da Lei nº 9.717/98. Por fim, esclarece que a Lei nº 9.717/98 contém 

vícios de inconstitucionalidade, o que torna inconstitucional exigir do 

Município a prévia aprovação da SPS para extinção da segregação de 

massa. 

III) No mérito 

f) argumenta que o parecer técnico de avaliação atuarial, elaborado pelo 

perito atuário, Marcos Bettega de Loyola, é um laudo que apresenta 

recomendação para extinção da segregação de massa – no capitulo 

“conclusão”. Portanto, em divergência com o descrito no Certificado n 

450/2018 expedido por esta especializada, e no Parecer do MPC nº 

2.165/2018, que descrevem que em leitura a avaliação atuarial não foi 

constata recomendação para o desfazimento da massa. 

Afirma que a segregação de massa foi realizada pela Lei Municipal nº 

5.304/2007, e que atualmente, o plano previdenciário é superavitário (possui 

1387 servidores ativos e patrimônio de R$164.898.923,21), enquanto que o 

plano financeiro é altamente deficitário (possui 2767 servidores, sem nenhum 

patrimônio). Desta forma, segundo os cálculos efetuados, no exercício de 
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2018 o plano financeiro geraria ao município um déficit de R$13.000.000,00 

(treze milhões de reais) e cresceria a cada exercício. Assim, a lei objeto de 

questionamento, extinguiria a segregação de massa criando um único grupo 

viabilizando as finanças do município. Insiste que a segregação de massa 

nunca foi realizada.  

IV) Requerimento 

g) solicita, ao fim, a nulidade da multa proposta, como também da 

determinação da utilização dos recursos do fundo previdenciário. 

 

Em análise dos argumentos e a juntada de documentos apresentados 

observa-se o seguinte: 

a) incompetência do Tribunal de Contas do Município - verifica-se 

que tanto no Certificado expedido pela SCMG, quanto no Parecer do MPS, 

não houve análise sobre a proposição legislativa, mas sim, quanto aos 

possíveis atos advindos da Lei Municipal nº 6.783/2017 que promoveu a 

segregação de massa. Desta forma, tal argumento não demonstra coerente. 

b) usurpação da função do Poder Legislativo - observa-se que não 

consta por parte deste Tribunal interferência na Câmara Municipal, tanto o é, 

que houve aprovação da proposição legislativa, originando a Lei Municipal nº 

6.783/2017. Logo, o argumento apresentado se mostra incabível. 

c) usurpação da função do Poder Judiciário - destaca-se que não há 

por parte desta Corte de Contas usurpação da função do Poder Judiciário, 

tendo em vista que não há respaldo constitucional para tanto. 

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo é exercida 

pelo Poder Judiciário, produzindo por efeito a retirada da lei ou ato do 

ordenamento jurídico, portanto deixando estes de produzir efeitos.  

Há de mencionar que, no exercício das atribuições constitucionais dos 

Tribunais de Contas, a análise da conformidade entre os atos praticados 
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pelos gestores públicos e demais responsáveis por bens e valores e o 

ordenamento jurídico vigente é realizada pelo confronto da interpretação das 

normas que regem tais atos e sua conformidade com o texto maior.  

A atuação desta corte de contas no caso sub examine prevê que o ato 

administrativo almejado pela autoridade municipal – desfazimento da massa – 

siga os procedimentos expostos na legislação, quais sejam, asseguração do 

preceito constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, prescrito 

no artigo 40 da Constituição Federal, o qual culmina no cumprimento dos 

requisitos estabelecidos nos artigos 22, combinado com o 25 da Portaria MPS 

403/2008. Nesse contexto, o argumento apresentado pelo gestor (usurpação 

da função do Poder Judiciário) não se sustenta. 

d) usurpação da competência da União por parte deste Tribunal -  

cabe ressaltar que o exercício do poder de controle dispensado às casas de 

contas pelo poder originário é claro quanto à abrangência da área de atuação, 

são eles: legalidade, legitimidade, economicidade e aplicações das 

subvenções e renúncia de receitas, conforme artigo 70 da Constituição 

Federal, portanto, no exercício de sua atividade constitucional a avaliação de 

ato causador de dano à sociedade é resultado da atuação constitucional dos 

Tribunais de Contas. Ademais, as competências estabelecidas à SPS por 

meio do art. 9º da Lei nº 9.717/98 não anula, e nem são contraditórias com as 

competências estabelecidas aos Tribunais de Contas pela carta magna. 

Sendo assim, os argumentos apresentados não se mostram condizentes. 

e) inconstitucionalidade do art.9º da Lei nº 9.717/98 e ilegalidade da 

Portaria nº 403/2008 -  verifica-se que em busca realizada no site do STF 

consta manifestação pela existência de repercussão geral da questão (tema 

0968 – RE 1007271 - número único: 0002634-02.2012.4.05.8300), todavia 

não houve decisão do mérito quanto à questão. Logo, descabem os 

argumentos apresentados pelo requerente de que o art. 9º da Lei 9.717/98 é 

inconstitucional, visto que não há decisão de mérito pelo STF. 
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f) recomendação pelo atuário da extinção da segregação de massa -  

constata-se que na abertura de vista inicial não houve juntada do Parecer de 

Avaliação Atuarial expedido pelo Sr. Marcos Bettega de Loyola, ligado à 

empresa Princípio Consultoria e Gestão, sendo que tal documento foi juntado 

aos autos nesta nova abertura de vista, fls.282-326.  

Ressalta-se que apesar do requerente afirmar, fl.7 –v, que o documento 

expedido pela PEM CAIXA - Previdência para Estados e Municípios ligada a 

Caixa Econômica Federal – CEF contempla o fim da segregação de massa, 

reafirma-se que não consta recomendação na referida avaliação atuarial 

para o desfazimento da segregação de massa, conforme item 16 - Parecer 

Atuarial (fls.419-422). Destaca, ainda, que não consta justificativa por parte do 

requerente dos motivos econômicos que levaram o município a contratação 

de duas prestações de serviços visando o mesmo objetivo – confecção da 

avaliação atuarial - data base 2016. 

Cabe ressaltar, que o desfazimento da segregação de massa deverá 

assegurar o cumprimento do constitucional do equilíbrio financeiro e 

atuarial determinado pela Constituição Federal art. 40, o que não foi 

demonstrado pelo requerente. A recomendação do atuário para 

desfazimento da massa não é suficiente para assegurar que o RPPS 

conservará o referido equilíbrio financeiro e atuarial nos anos vindouros, os 

quais seriam demonstrados caso cumprisse os procedimentos estabelecidos 

no art. 22, combinado com o artigo 25 da Portaria MPS 403/2008.  

Ademais, o requerente é explicito em afirmar que o desfazimento da 

segregação de massa visa prover o RPPS de recursos financeiros 

capitalizados pelo regime previdenciário para custear as despesas do regime 

financeiro (fl.263-264) em clara desconstrução da política previdenciária 

adotada pelo município nos exercícios anteriores à custa da sociedade e dos 

servidores, e agravando, em pouco tempo e para os futuros gestores, a 

situação de desajuste financeiro. 
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Por fim, cabe ressaltar que o argumento apresentado pelo gestor de que a 

segregação de massa “nunca foi implementada” demonstra desconexo, pois 

pressupõe que a segregação de massa é implementada a partir do seu 

estabelecimento em lei, mediante separação orçamentária, financeira e 

contábil dos recursos e obrigações correspondente – art. 21 da Portaria 

403/2008 - o que ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 5.304/2007. 

Corrobora, a referida segregação de massa, as próprias avaliações atuariais 

juntadas aos autos e os argumentos do próprio requerente às fls. 263/264 

quando demonstra a situação financeira e atuarial dos dois grupos 

previdenciários. 

g) nulidade da multa e determinação sugerida no Certificado expedido 

por esta especializada -  verifica-se que as sugestões realizadas possuem 

fundamentação na legislação do próprio Tribunal.  

Observa-se que a dosimetria da multa aplicada por esta Relatoria, teve 

como parâmetro a relevância e a materialidade da vulnerabilidade do equilíbrio 

finaceiro e atuarial do RPPS promovida pelo Prefeito Municipal quando da edição da 

Lei nº 6.783/2017, que não observou a todas as determinações legais, vez não 

atendido ao disposto no art. 22, da Portaria MPS nº 403/2008, razão pela qual foi 

aplicado o valor máximo permitido no inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM. 

 

Com base no que acima foi exposto, esta Relatoria apresenta o seu 

Voto no sentido de: 

6. CONHECER o presente expediente a título de DENÚNCIA, ante 

o atendimento dos requisitos de admissibilidade disposto nos arts. 207 c/c 208, do 

RITCM; 

7. JULGAR PROCEDENTE a denúncia, visto que o desfazimento 

da segregação da massa do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
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Municipais do município de Rio Verde – Iparv foi realizado sem a prévia aprovação 

da Secretaria de Previdência Social – SPS, em desatendimento ao art. 22 da 

Portaria MPS nº 403/08; 

8. DECLARAR que é vedado o desfazimento da segregação da 

massa do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores – Iparv prevista no 

Parágrafo Único do art. 6º da Lei Municipal nº 6.783/2017, sem a prévia autorização 

da Secretaria de Previdência, tendo em vista a proibição expressa contida no art. 22 

da Portaria MPS nº 403/2008. 

9. DETERMINAR a suspensão da utilização dos recursos do Fundo 

Previdenciário para custeio das despesas referente ao Fundo Financeiro até que 

seja comprovada a regularidade do desfazimento da segregação de massas, nos 

termos do item anterior, sob pena de ressarcimento dos recursos previdenciários 

utilizados indevidamente nos termos do §3º, art.13 da Portaria MPS 402/2008; 

10. ENCAMINHAR cópia dos presentes autos ao Ministério Público 

Estadual para as providências que entender cabíveis, alertando que a decisão não 

transitou em julgado; 

6.      ENCAMINHAR cópia da decisão pelos Correios, com aviso de 

recebimento, ao atual prefeito do município de Rio Verde Gestão 2017-2020, Paulo 

Faria do Vale; ao atual gestor do Iparv Previdência, Alexandre Silva Macedo, e à 

Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Nagib Yassin; e, 
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7. APLICAR MULTA ao chefe do Poder Executivo do Município de 

RIO VERDE, Sr. Paulo Faria do Vale, por ato de gestão ilegal e antieconômico, na 

forma infra: 

 

Identificação do responsável Nome: Paulo Faria do Vale 

CPF : 321.378.776-00 

Cargo/Função:  Chefe do Poder Executivo do município 
de Rio Verde (gestão 2013/2016 e 2017/2020).  

 

Conduta  

Desfazimento da segregação da massa do Instituto de 
Previdência e Assistência do Servidores Municipais – 
Iparv, mediante a Lei Municipal nº 6.783/2017, sem a 
prévia aprovação da Secretaria de Previdência, 
vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Dispositivos legais violados Art. 40 da CF/88; art.1º da Lei 9.717/98 e art. 22 da 
Portaria MPS nº 403/2008. 

Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade Responsável pelo encaminhamento do Projeto de Lei ao 
Legislativo, que culminou com a edição da Lei nº 
3.783/17, sem observância das determinações legais 
reguladoras da matéria (art. 22 da Portaria MPS nº 

403/2008). 

Culpabilidade Agente responsável pelos estudos preliminares e pela 
elaboração do projeto de lei que implementou  a 
segregação de massas no RPPS do Município de Rio 
Verde. 

Base legal para imputação da 
multa 

Art. 47-A, VIII, da LOTCMGO. 

Valor base para aplicação da 
multa 

R$10.000,00 - art. 47-A, caput, da LOTCMGO, com a 
redação dada pela Lei n.º 19.044/2015. 

Valor da multa 25% de R$10.000,00 = R$2.500,00 
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Dosimetria da multa Aplicou-se como parâmetro a relevância e a 
materialidade da vulnerabilidade do equilíbrio finaceiro e 
atuarial do RPPS promovida pelo Prefeito Municipal 
quando da edição da Lei nº 6.783/2017, que não 
observou a todas as determinações legais, vez não 
atendido ao disposto no art. 22, da Portaria MPS nº 
403/2008, razão pela qual foi aplicado o percentual 
máximo previsto no inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM. 

 

É o voto.  

GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR, Goiânia, aos 8 de março 

de 2019. 

 
Valcenôr Braz 

Conselheiro Relator 
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