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RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelos mencionados embargantes em face
de Decisão proferida pela Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) na 82ª Sessão
Ordinária, ocorrida em 6/8/2018, publicada no DOU nº 159, de 17/8/2018, seção 1, páginas 15 e 16.

2. A Decisão julgou por conhecer  o Recurso Voluntário.  Acolheu por maioria de votos a
preliminar de ilegitimidade de parte dos autuados que não eram dirigentes da Entidade, excluindo-os do
Auto de Infração, conforme trecho da decisão abaixo transcrito:

Por maioria de votos, a CRPC acolheu a preliminar de ilegitimidade de
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parte dos autuados que não são dirigentes da entidade, violação do devido
processo e da legislação aplicável e exclusão liminar do auto de infração
em relação aos recursos dos recorrentes, Alexandre Aparecido de Barros,
José Genivaldo da Silva,  Roberto Henrique Gremler,  Fernando Mattos,
Alcinei  Cardoso  Rodrigues  e  Marcelo  Andreetto  Perillo,  Membros  do
Comitê de Investimentos da entidade, culminando na impossibilidade de
imputar aos mesmos a conduta descrita no art. 64, do Decreto nº 4.942 de
2003, excluindo os recorrentes supracitados do Auto de Infração nº 5/2017
/PREVIC. (...)

3. No  mérito,  por  maioria  de  votos,  deu  provimento  parcial  ao  recurso  no  que  trata  da
dosimetria, convertendo a pena de inabilitação para suspensão de 180 dias a Wagner Pinheiro de Oliveira,
Newton Carneiro da Cunha e Maurício França Rubem; e reduzindo a pena de inabilitação para dois anos
a Luís Carlos Fernandes Afonso, conforme trecho da decisão abaixo transcrito:

Quanto ao mérito, a CRPC, por maioria de votos, deu provimento parcial
aos recursos para manter a pena de multa pecuniária e converter a pena de
inabilitação em suspensão de  180 (cento e oitenta)  dias  em relação ao
recurso dos recorrentes Wagner Pinheiro de Oliveira, Newton Carneiro da
Cunha e Maurício França Rubem. Em relação ao recurso de Luís Carlos
Fernandes Afonso, a CRPC, por maioria de votos, deu provimento parcial
ao recurso para manter a pena de multa pecuniária e reduzir a pena de
inabilitação para dois anos.

Em relação ao recurso de Carlos Fernando Costa, a CRPC, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso. (...)

4. Os embargos objetivam apreciação de quatro alegadas omissões. Primeiramente, alega que
não foram analisados os documentos encaminhados pela PREVIC decorrentes da diligência proposta pelo
CRPC:

(i) os documentos encaminhados pela PREVIC na diligência proposta pelo
Colegiado conforme ata da 81ª reunião ordinária da CRPC, em atenção a
questão de ordem levantada pelo signatário, não analisados pela Turma
julgadora, a despeito do precedente encaminhamento de memorial
complementar aos Srs. Conselheiros e do requerimento de sua juntada aos
autos do processo, formulado da Tribuna na 81ª reunião ordinária,
conforme linhas 287 a 298 da degravação.

5. Quanto a este tema, complementa a embargante que o Relatório de Fiscalização nº 12/2010
/ERRJ/PREVIC, de 13/8/2010, foi juntado apenas quando da diligência determinada por esta CRPC, ou
seja,  em prejuízo da  defesa em razão de sua  indisponibilidade em momento anterior.  Além disso,  o
documento  foi  disponibilizado  de  modo  incompleto,  pois  estava  tarjado  em  assuntos  diversos  do
investimento objeto do recorrido Auto de Infração.

6. Ainda sobre esta questão, acrescenta que o Ofício nº 301/2015/CGFD/DIFIS/PREVIC, de
6/2/2015, foi citado como interruptor da prescrição, porém não possuía este condão, pois fora expedido
mais de 5 anos após a aprovação do investimento ocorrida em 25/06/2009.

7. Assim, o embargante considera que a combinação de um documento parcialmente juntado
de maneira extemporânea com outro que está além do prazo prescricional constituiu omissão sobre o
tema.

8. Posteriormente,  aponta que a falta  de análise dos  documentos  da diligência impediu o
aprofundamento da prescrição apontada em preliminar:

(ii) a falta de análise impede aprofundamento da compreensão da matéria
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da prescrição, pois não se examinou a negação de encaminhamento dos
documentos e informações demandados - ou quando encaminhados,
aqueles, tarjados - ao argumento de sigilo, inoponível aos Conselheiros ou
à parte autuada, estabelecendo-se situação inconclusiva, ainda mais
tomando-se as manifestações de áudio da 82ª reunião ordinária, nos
minutos 25 a 27 e 36 a 40.

9. O embargante considera que a falta de transparência na prestação de informações pela ação
de fiscalização da PREVIC, além de sua extemporaneidade, macula do devido processo legal, além de
prejudicar a análise da questão da prescrição. Também alega que determinadas formulações apresentadas
nos relatórios decorrem de indução. Cita como exemplo o fato de que as terras ficarem inundadas metade
do ano não seria impeditivo para a consecução dos objetivos do FIP Florestal, dentre os quais estava a
venda da terra.

10. Também argumenta  que  a  dosimetria  na  fixação  da  pena  base  não  levou  em conta  a
atenuante de ausência de prejuízo, deixando de aplicar regra cogente:

(iii) a dosimetria na fixação da pena base acabou não levando em conta a
atenuante de ausência de prejuízo ao plano ou aos participantes, por força
da ausência de confirmação da venda da participação na Eldorado, nas
informações da PREVIC Ofício SEI nº 115/2018/CRPC/COORC/GABIN
/SPREV-MF, de 05/07 passado, veiculando a Nota 791/2018/PREVIC, de
08/06/2018 - deixando de ser aplicada regra cogente, conforme verifica-se
da minutagem 2 horas e 19 minutos a 2 horas e 24 minutos do áudio da 82ª
reunião ordinária do colegiado da CRPC.

11. Quanto a este  assunto,  acrescenta que se foi  constatada a alienação da participação da
PETROS no investimento, em dezembro de 2017, por R$ 665,7 milhões, de duas uma: (i) ou se admite a
inexistência de prejuízo, sendo obrigatória a aplicação de atenuante prevista no inciso I do art. 23 do
Decreto nº 4.942/03, ou (ii) caberia ser perquirida novamente a Ação da Fiscalização da PREVIC de
modo a obter o elemento fático indutor de atenuante, sob pena de violação do devido processo legal.
Acrescenta que não seria impeditiva a aplicação por força do §1º do mesmo art. 23, pois o inciso II cuida
de prazo máximo e também porque se a venda foi anterior a decisão de primeira instância (supostamente
18/12/2017), ainda seria possível reconhecer o atenuante do inciso II do art. 23.

12. Por  fim,  alegou  que  a  pena  de  inabilitação  do  autuado  Carlos  Fernandes  Costa  está
equivocada:

(iv) A fixação da pena de habilitação ao autuado Carlos Femandes Costa
está equivocada, pois a despeito do quadro apresentado após o item 138 do
Parecer 721/2017/CDCll/CGDC/DICOL, não foi considerada sua
condição de AETQ, no caso, tanto que a fixação ficou em 2 anos, como
aos demais diretores, cabendo ser revisada, tal como foi com relação aos
demais, para pena de suspensão.

13. Acrescenta que a turma julgadora foi induzida em equívoco por conta do quadro de penas
integrante do parecer nº 721/2017/CDCII/CGDC/DICOL, que embasou a decisão DICOL quanto a este
diretor  ser  AETQ. Ocorre que a pena que lhe foi  fixada correspondia a  2 anos,  tal  como os  demais
diretores não AETQ ou presidente. Sendo assim, não foi considerada efetivamente a condição de AETQ,
mas apenas de Diretor e membro do Comitê de Investimentos. Portanto, seria injustificável não estender a
si a comutação de pena de inabilitação pela de suspensão por 180 dias.

14. Os embargantes pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para que seja reconhecida a prescrição ou ao menos ainda aplicada a redução às penas bases fixadas, com
as atenuantes e, ainda, a correção da situação do autuado Carlos Fernando Costa.
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15. Após a oposição destes Embargos de Declaração, com a saída do Conselheiro relator, os
autos me foram encaminhados para relatoria e voto.

16. É o relatório.

Brasília, 30 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente

Maurício Tigre Valois Lundgren

Representante dos Servidores Federais Titulares de Cargo Efetivo
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria de Previdência

Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC

PROCESSO Nº:
44011.000378/2017-14

ENTIDADE: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS

AUTO  DE
INFRAÇÃO Nº: 5/2017/PREVIC

DECISÃO Nº: 38/2017/DICOL/PREVIC

EMBARGANTES:
Wagner Pinheiro de Oliveira, Luís Carlos Fernandes Afonso, Maurício França
Rubem, Carlos Fernando Costa e Newton Carneiro da Cunha

EMBARGADOS:
Decisão da Câmara de Recursos da Previdência Complementar na 82ª Reunião
Ordinária.

RELATOR:
Maurício Tigre Valois Lundgren

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I – DA TEMPESTIVIDADE

1. A decisão  embargada  foi  publicada  no  DOU  de  17/8/2018,  sexta-feira.  O  prazo  para
oposição desse recurso é de cinco dias úteis, contados da publicação, conforme consta do §1º do art. 40
do Decreto nº 7.123/2010. Considerando que os embargos foram protocolados em 24/8/2018, conclui-se
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que são tempestivos.  

II – DAS ALEGADAS OMISSÕES

2. Alegam os  embargantes  que  na  decisão da  CRPC há  omissões  em relação  a  quatro
questões que demandariam ser analisadas, porém não foram. O art. 48 do Regimento Interno da CRPC
estabelece:

Art.  48.  Caberão  embargos  de  declaração  quando  na  decisão  houver
obscuridade, ambigüidade ou contradição entre o resultado do julgamento
e os seus fundamentos,  ou quando for omitida manifestação  quanto  a
questão ou ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o colegiado, cuja
omissão seja determinante para integrar o julgado.

3. Sustentam os embargantes  que não foram analisados  os  documentos  encaminhados
pela  PREVIC  decorrentes  da  diligência  proposta  pelo  CRPC.  Complementou  alegando  que  o
Relatório  de  Fiscalização  nº  12/2010/ERRJ/PREVIC,  de  13/8/2010,  foi  juntado  apenas  quando  da
diligência determinada por esta CRPC, ou seja, em prejuízo da defesa em razão de sua indisponibilidade
em momento anterior. Além disso, alega que o documento foi disponibilizado de modo incompleto, pois
estava tarjado em assuntos diversos do investimento objeto do recorrido Auto de Infração. Por fim, alega
que o Ofício nº 301/2015/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 6/2/2015, foi citado como interruptor da prescrição,
porém não possuía este condão, pois fora expedido mais de 5 anos após a aprovação do investimento
ocorrida em 25/06/2009.

4. As alegações não merecem prosperar. Preliminarmente, devem ser afastadas as questões
que não constituem objeto passível de embargos declaratórios, seja porque pretendem reformar o julgado,
seja por  não serem determinantes para integrar  o julgado. Portanto,  as alegações de que documentos
foram  juntados  apenas  quando  da  diligência,  de  que  o  documento  foi  disponibilizado  de  modo
incompleto, pois estava tarjado; e de que um documento foi incorretamente citado como interruptor da
prescrição devem ser consideradas prejudicadas, não cabendo a sua análise no presente voto.

5. Quanto a omissão apontada, de que não foram analisados os documentos encaminhados
pela Previc decorrentes da diligência proposta pela CRPC, tampouco merece prosperar. Compulsando os
autos,  verifica-se que o fato novo superveniente,  que  consiste  na venda da participação no FIP sem
apuração de prejuízo, consta no voto da relatora Lígia Ennes Jesi a sua apreciação, merecendo destaque o
trecho abaixo:

No que tange ao fato superveniente de o investimento não ter apresentado
prejuízo, sendo vendido por R$ 665,7 milhões, em dezembro de 2017,
com rentabilidade maior que o IBrX, a taxa SELIC e outros benchmarks,
não pode ser considerado para afastar a culpabilidade dos recorrentes para
o presente caso, pois os fatos aqui analisados são de conduta, e não de
resultado. Portanto, não vislumbro razões para o provimento dos recursos
quanto à reformulação do mérito da Decisão nº 38/2017/DICOL/PREVIC.

6. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

7. Alega que a falta de análise dos documentos da diligência impediu o aprofundamento
da  prescrição  apontada  em  preliminar.  Acrescentou  que  não  se  examinou  a  negação  de
encaminhamento  dos  documentos  e  informações  demandados  -  ou  quando  encaminhados,  aqueles,
tarjados - ao argumento de sigilo, inoponível aos Conselheiros ou à parte autuada, maculando o devido
processo legal.

8. Mais uma vez, as alegações não merecem prosperar. Como já colocado, os documentos
provenientes da diligência foram analisados, inclusive quanto a seu impacto na preliminar de prescrição
suscitada.  O tema foi  bem colocado no Voto da Relatora Lígia Ennes Jesi,  quando estabeleceu que:
“conclui-se que o RF nº 12/2010/ERRJ/PREVIC, de 13/8/2010, e o Ofício nº 301/2015/CGFD/DIFIS
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/PREVIC, de 6/2/2015, são atos inequívocos para apuração do fato, que ocasionaram a interrupção da
prescrição, uma vez que a aprovação do investimento no FIP Florestal ocorreu em 25/6/2009”. Portanto,
novamente não cabe razão aos embargantes.

9. Os embargos também apontam a omissão quando a dosimetria na fixação da pena base
não levou em conta a atenuante de ausência de prejuízo, deixando de aplicar regra cogente decorrente
da ausência de prejuízo ao plano ou aos participantes.

10. Não merece prosperar a alegação dos embargantes. Embora conste no Voto da Relatora
Lígia Ennes Jesi  a  aplicação da atenuante prevista  no inciso I  do art.  23 do Decreto nº  4.942/2003,
segundo consta da degravação das discussões travadas durante a 82ª sessão da CRPC, o entendimento
majoritário foi pela redução da pena de autuados sem, contudo, acatar a alegada ausência de prejuízo. As
multas pecuniárias foram mantidas enquanto as inabilitações foram convertidas em suspensões para os
dirigentes, exceto em relação aos AETQ, cuja pena de inabilitação foi reduzida ao prazo mínimo de dois
anos. Assim, considerando que o efeito de redução das penas já foi aplicado pelo Colegiado, a decisão
sobre  a ausência  de  prejuízo não deve ser  considerada determinante  para integrar  o  julgado.  Assim,
rejeita-se a alegação de omissão quanto a este ponto.

11. Por fim, os embargos alegam que a pena de inabilitação do autuado Carlos Fernandes
Costa está equivocada, pois a Decisão DICOL o apenou somente na condição de Diretor, e não de
AETQ. Portanto, caberia a CRPC adotar para ele a mesma comutação de pena de inabilitação pela de
suspensão de 180 dias, como o fez para os demais Diretores.

12. Não cabe razão aos  embargantes.  O autuado Carlos Fernandes Costa foi  apenado pela
Decisão de primeira instância levando em consideração o fato de o autuado ser AETQ, além de Diretor e
membro do COMIN; conforme consta dos itens 136 e 137 e do quadro resumo do Parecer nº 721/2017
/CDCII/CGDC/DICOL, aprovado pela Decisão de Julgamento nº 38/2017/PREVIC. A decisão da CRPC
também levou em conta  a  sua  condição  de  AETQ,  conforme verifica-se  em trechos  da  degravação,
portanto não foi omissa neste ponto. Assim, conclui-se descabida a alegação dos embargantes.

13. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego provimento.

14. É como voto.

15. Caso prevaleça o entendimento acima, proponho a seguinte ementa:

Brasília, 30 de janeiro de 2019.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Inexistência dos vícios
apontados.

1. 

Os embargos declaratórios não
constituem meio processual
adequado para reforma do
julgado, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em
situações excepcionais, nas
quais o presente caso não se
enquadra.

2. 

Embargos declaratórios
rejeitados.

3. 
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Documento assinado eletronicamente

Maurício Tigre Valois Lundgren

Representante dos Servidores Federais Titulares de Cargo Efetivo
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria de Previdência

Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC

PROCESSO Nº: 44011.00378/2017-14

ENTIDADE: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS

AUTO  DE
INFRAÇÃO Nº: 05/2017

DECISÃO Nº: 38/2017

RECORRENTES: Wagner Pinheiro de Oliveira, Luís Carlos Fernandes Afonso, Maurício França
Rubem, Carlos Fernando Costa e Newton Carneiro da Cunha

RELATOR: Maurício Tigre Valois Lundgren

VOTO DIVERGENTE

RECURSO VOLUNTÁRIO

1. Na 87ª Reunião Ordinária da CRPC realizada em 30/01/2019, foram julgados os Embargos
de  Declaração  interpostos  pelos  Embargantes  Wagner  Pinheiro  de  Oliveira,  Luís  Carlos  Fernandes
Afonso,  Maurício  França  Rubem,  Carlos  Fernando  Costa  e  Newton  Carneiro  da  Cunha,  sendo
Embargada a Decisão da Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC proferida pela
então Relatora Lígia Ennes Jesi na 82ª Reunião Ordinária, ocorrida em 06/08/2018, publicada  no DOU nº
159, de 17/8/2018, Seção 1, páginas 15 e 16.

2. Na  análise  das  alegações  dos  Embargantes,  o  ilustre  Relator  Maurício  Tigre  Valois
Lundgren conheceu dos Embargos de Declaração, rechaçou uma a uma as quatro alegadas omissões da
decisão embargada, e negou provimento ao recurso.

3. Nos debates ocorridos  no Plenário da Egrégia CRPC, manifestei-me diversas vezes  no
sentido de analisar em outras perspectivas os argumentos da defesa dos Recorrentes, quer em sede de
preliminares (no plano da Ação Fiscal ou da Instrução Processual pelos agentes da PREVIC), quer em
sede  de  mérito,  relativamente  aos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito  da
Administração  (defesa  indireta)  ou  no  tocante  à  matéria  de  fundo propriamente  dita  (defesa  direta):
primeiro porque as normas referentes ao processo administrativo sancionador são aplicadas em vista do
interesse público, segundo porque as penas administrativas também afetam bens fundamentais para a vida
civil e a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República e do Estado Democrático de
Direito. Dessa forma, mesmo com o risco de ser vencido por ampla maioria, visto que sou o primeiro a
votar, ex vi do artigo 30 do Regimento Interno da CRPC anexo à Portaria nº 282, de 31 de maio de 2011,
abri a divergência consubstanciada no presente voto.
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4.  Em que concerne, então, o dissenso que consubstancia este voto divergente? A resposta
direta é a necessidade de se analisar com maior percuciência a questão da prescrição quinquenal – e em
alguns casos, a preclusão administrativa –, em   que a lei fixa prazos peremptórios inderrogáveis pela
Administração, mas que a PREVIC tem o vezo de fazê-lo simplesmente invocando  a  “interrupção da
prescrição por ato inequívoco de apuração do fato”, que não tem a força suficiente para cortar o lapso
temporal que produz a preclusão máxima da pretensão punitiva da Administração sobre os atos praticados
pelos Administrados.

5.  Aliás, o próprio Relator destaca essa questão em seu voto, adotando como fundamento
para rejeição dos Embargos a transcrição do voto da insigne Relatora Lígia Ennes Jesi, que acatou o
argumento da PREVIC de que o RF nº 12/2010/ERRJ/PREVIC, de 13/08/2010, e o OFÍCIO nº 301/2015
/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 06/02/2015,são atos inequívocos para apuração de fato, que ocasionaram a
interrupção  da  prescrição,  uma  vez  que  a  aprovação  do  investimento  no  FIP  Florestal  ocorreu  em
25/06/2009.”

6. Ora, como já me manifestei alhures, sem razão a PREVIC, porque documentos em que se
baseia  para  interromper  a  prescrição  não  se  conformam à  exigência  legal,  ou  seja,  não  constituem
efetivamente “ato inequívoco que impõe apuração do fato”, pois a expressão “qualquer” contida no inciso
II do artigo 33 do Decreto nº 4.942/2003 não significa um “simples” ato de solicitação de documento ou
de informações pela Fiscalização a respeito de um investimento, como é uma SID, no âmbito de uma
Ação Fiscal  genérica  sobre  todos os  investimentos  das  Carteiras  de Investimentos  da  PETROS, não
obstante se tenha como louvável todo o esforço da PREVIC aplicado para salvar o processado com o
trabalho de seus Auditores Fiscais, e reconhecer como hígido e idôneo o Auto de Infração lavrado, no
mais  das  vezes,  com supedâneo em ações  fiscais  genéricas  sobre  os  ativos,  o  PGA e  os  Planos  de
Benefícios das EFPC’s.

7.  Ainda que  fincada  no  esforço  de  elidir  a  arguição  da  prescrição feita  pela  Defesa,  a
PREVIC revela que bastam simples ofícios de solicitações de informações  (SID’s) ou meros despachos
de expediente dos órgãos subordinados, aprovados pela DICOL, possam ser tidos como “ato inequívoco
que importe apuração do fato”, e aptos a gerar o efeito de interromper a prescrição e, portanto, de evitar
que o indigitado inciso II do art. 33 do Decreto nº 4.942/2003, se torne “letra morta”, como afirma a
PREVIC em vários de seus Pareceres, que são tomados pela DICOL como base para julgar a procedência
dos Autos de Infração.

8.  Não menos importante é realçar que a própria Justiça brasileira tem feito considerações de
longo alcance no enfrentamento da alegada ocorrência da prescrição administrativa, além dos argumentos
técnicos e jurídicos que verbera o Auto de Infração, como no julgado que se traz a colação, que se
conforma ao caso em tela, verbis:

 “AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  596.046  -  SC  (20140260222-0).
RELATOR:  MINISTRO  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO.  AGRAVANTE:
REMA REFLORESTAMENTO LTDA. ADVOGADO: GUILHERME DE OLIVEIRA
MATOS AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  -  IBAMA  REPR.  POR:
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

DECISÃO

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
DÍVIDA  NÃO  TRIBUTÁRIA.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  RECONHECIDA
PELA SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERA
ATOS INESPECÍFICOS E INTERNOS AO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMO CAUSAS
INTERRUPTIVAS  DA  PRESCRIÇÃO.  ILEGITIMIDADE.  AGRAVO  DE  REMA
REFLORESTAMENTO  LTDA  CONHECIDO  PARA  DAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO ESPECIAL

(…)

SEI/ME - 1752442 - CRPC - Voto https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

2 de 4 11/02/2019 11:12



7. Ocorre que, diferentemente do que parece haver firmado a instância de origem, não
se  deve  admitir  que  qualquer  providência  do  órgão  fiscalizador  seja  capaz  de
interromper a contagem do prazo prescricional, tanto menos os atos praticados em suas
próprias entranhas.

8. Isso porque, no limite, poder-se-ia cogitar de despacho que determinasse a remessa
dos autos de um setor a outro, sem propósito legítimo algum, apenas com a finalidade
de mascarar a inércia e frustrar o reconhecimento da prescrição, o que evidentemente
não se compatibiliza com qualquer noção de direito, tampouco com a finalidade do
instituto, voltado que é a conferir segurança jurídica ao pólo passivo da obrigação.

9. Ademais,  o intérprete do art.  20., Il  da Lei 9.87399 deve se atentar que ali está
prevista como causa de interrupção da prescrição o ato de inequívoca apuração do fato,
o que absolutamente não se confunde com os procedimentos ordinários de condução
do feito no âmbito administrativo, tal como a elaboração de pareceres, verbi gratia.

10. Ante o exposto, o Agravo é conhecido para dar provimento ao Recurso Especial,
restaurando-se a sentença de fls. 435438, que acolhera a exceção de pré-executividade
e julgara extinta a execução.

11.Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 30 de abril de 2015. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO
RELATOR. Documento: 47384232 Despacho/Decisão - DJe: 06/05/2015”

9. Com efeito,  não  me  parece  despiciendo  lembrar,  dada  a  relevância  matéria  relativa  à
decadência ou a prescrição administrativa, quer para a Administração, quer para os Autuados,  alguns
aspectos que interessam ao desfecho do julgamento da arguição da prescrição da pretensão punitiva em
sede de processo administrativo sancionador, a saber:

(i) a  prescrição  é  de  ordem  pública,  devendo  ser  observada  pela  autoridade
julgadora, ainda que não suscitada pela defesa. Basta, para o caso, invocar por todas o
dispositivo da Lei nº 8.112, de 1990, cujo artigo 112 diz que diz, verbis: “A prescrição

é de ordem pública, não podendo ser relevada pela Administração”.

(ii) A interrupção do prazo prescricional só ocorre uma vez (Lei nº 8.112, de 1990),
ainda  que  sejam  efetuadas  sucessivas  prorrogações  de  prazo  para  conclusão  do
processo, sendo certo também que o decurso do tempo opera a chamada prescrição
intercorrente, que sempre há de ser reconhecida pela Administração, por também se
tratar de matéria de ordem pública.

(iii)  Somente  a  instauração  do  processo  contraditório  válido  tem  o  condão  de
interromper o prazo prescricional, de modo que fiscalizações genéricas, auditorias ou
verificações preliminares não são atos com força bastante para interromper o curso do
prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração. Assim, o procedimento
meramente apuratório e esclarecedor de fatos, desprovido do contraditório e da ampla
defesa, não dispensa a posterior instauração do processo administrativo, a fim de que
seja provido da força necessária para interromper a prescrição, dado que o poder-dever
da Administração de aplicar penalidade administrativa está adstrito aos limites da lei,
inclusive o de ordem temporal.

10. Em face do exposto, com as devidas vênias divirjo da maioria dos membros desta Egrégia
CRPC e voto pelo acolhimento das teses da douta Defesa para reconhecer a prescrição administrativa
em relação aos Embargantes e a consequente nulidade do Auto de Infração.

11. É como voto, Sr. Presidente.

Brasília, 30 de janeiro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente

JOÃO PAULO DE SOUZA

Membro Titular da CRPC

Representante das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria de Previdência
Gabinete
Coordenação de Órgãos Colegiados
Câmara de Recursos da Previdência Complementar

CONTROLE DE VOTO

Reunião  e
Data:

87ª Reunião Ordinária da CRPC - 30 de janeiro de 2019

Relator: Maurício Tigre Valois Lundgren

Processo: 44011.000378/2017-14

Embargantes: Maurício  França  Rubem,  Wagner  Pinheiro  de  Oliveira,  Carlos  Fernando  Costa,
Newton Carneiro da Cunha e Luís Carlos Fernandes Afonso

Entidade:
PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social

Voto  do
Relator: "... conclui-se que são tempestivos." " ...Diante do exposto, conheço dos Embargos de

Declaração e nego provimento."

Representantes Votos

JOÃO PAULO DE SOUZA

Representante dos participantes e assistidos de
planos de benefícios das EFPC -Titular

Conheceu e acolheu os embargos de declaração,
por reconhecer a prescrição quinquenal.

MARCELO SAMPAIO SOARES

Patrocinadores e Instituidores - Titular
Acompanhou o voto do Relator 

CARLOS ALBERTO PEREIRA

Representante das entidades fechadas de
previdência complementar - Titular

Acompanhou o voto do Relator 

ALFREDO SULZBACHER WONDRACEK

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular

Acompanhou o voto do Relator.
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MARIA BATISTA DA SILVA

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular

Acompanhou o voto do Relator.

MARIO AUGUSTO CARBONI

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Presidente 

Acompanhou o voto do Relator.

Resultado: Por maioria de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar conhece dos
embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, vencido o voto do Membro João Paulo
de Souza que deu provimento aos embargos para reconhecer a preliminar de incidência de prescrição
quinquenal.  Ausentes  justificadamente  os  representantes  dos  patrocinadores  e  instituidores  Marcelo
Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

Brasília, 30 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente

MARIO AUGUSTO CARBONI 

PRESIDENTE DA CÂMARA
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CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO COMEF
Art. 5º Compete ao Comef:
I - definir as estratégias e as diretrizes do Banco Central do Brasil para a

condução dos processos relacionados à estabilidade financeira;
II - emitir recomendações para a condução dos processos relacionados à

estabilidade financeira, incluindo os mecanismos de prevenção e os planos de
contingência para situações de risco, para a solução de crises financeiras e para a
tomada de providências pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil;

III - determinar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos relativos à
estabilidade financeira e à prevenção do risco sistêmico;

IV - alocar responsabilidades para as Unidades envolvidas com vistas à
atuação integrada e coordenada, conforme as respectivas atribuições definidas no
Regimento Interno do Banco Central do Brasil;

V - orientar a atuação do Banco Central do Brasil no Comitê de Regulação
e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e
Capitalização (Coremec) e em fóruns similares, assim como no relacionamento com
outras entidades detentoras de informações úteis à manutenção da estabilidade
financeira;

VI - definir o valor do ACCPBrasil a cada reunião ordinária do Comef;
VII - aprovar os temas selecionados nos termos do inciso I do art. 7º, a

serem discutidos em suas reuniões e a comporem o Relatório de Estabilidade
Financeira (REF);

VIII - aprovar o texto do REF para publicação; e
IX - aprovar alterações na estrutura do REF.
§ 1º O processo decisório para fins do disposto no inciso VI do caput levará

em consideração os aspectos associados ao crescimento do crédito e aos preços dos
ativos, bem como a utilização, de forma cumulativa ou alternativa, de outros
instrumentos voltados para manutenção da estabilidade financeira.

§ 2º O Comef deliberará por maioria dos seus membros, cabendo ao
Presidente voto de qualidade, e suas decisões serão registradas em ata.

§ 3º Excepcionalmente, mediante justificativa, a redução do ACCPBrasil poderá
ser definida em reunião extraordinária do Comef.

§ 4º Excepcionalmente, mediante justificativa, um membro do Comef poderá
solicitar ao colegiado a retirada de tema aprovado nos termos do inciso VII do caput
ou a inclusão de tema não selecionado previamente.

§ 5º Os membros do Comef poderão decidir de forma não presencial
quanto ao disposto nos incisos VII a IX do caput e quanto à solicitação de que trata
o § 4º.

Art. 6º Cabe a membros específicos do Comef o exercício das seguintes
atribuições:

I - Presidente:
a) presidir as reuniões e encaminhar a votação;
b) designar o Secretário do Comef;
c) regulamentar, com a anuência do Comef, o processo deliberativo e as

recomendações do Comef, bem como o processo de elaboração do REF; e
d) autorizar a participação de outros servidores do Banco Central do Brasil

nas reuniões;
II - Diretor de Regulação: coordenar a elaboração do Comunicado que

divulga o valor do ACCPBrasil; e
III - Diretor de Fiscalização: coordenar a elaboração do REF.
Parágrafo único. Sem prejuízo da participação dos demais titulares de

Unidade mencionados no § 2º do art. 4º, os seguintes titulares de Unidade deverão
levar ao conhecimento do Comef os fatos, quando relevantes, relacionados ao
diagnóstico e prognóstico de, no mínimo:

I - Chefe do Desig: panorama do SFN, avaliação de riscos à estabilidade
financeira e avaliação prospectiva do crédito;

II - Chefe do Derin: identificação e avaliação dos riscos de origem
externa;

III - Chefe do Deban: panorama das infraestruturas do mercado financeiro
sistemicamente importantes;

IV - Chefe do Depep: percepção das entidades reguladas sobre os riscos à
estabilidade financeira e avaliação prospectiva de longo prazo do crédito;

V - Chefe do Depec: avaliação prospectiva de curto prazo do crédito;
VI - Chefe do Dereg: avaliação da política regulatória e de estratégias de

comunicação voltadas à manutenção da estabilidade financeira; e
VII - Chefe do Deres: avaliação dos riscos à resolubilidade de instituições

financeiras sistemicamente importantes.
Art. 7º São atribuições do Secretário do Comef:
I - coordenar reuniões com representantes das Unidades indicadas no § 2º

do art. 4º, com vistas a avaliar e selecionar os temas a serem expostos nas reuniões
do Comef e aqueles considerados relevantes para compor o REF;

II - organizar a pauta das reuniões, em conformidade com a orientação do
Presidente, levando em consideração os temas previamente aprovados;

III - consolidar os documentos e as apresentações a serem discutidos nas
reuniões do Comef;

IV - elaborar a minuta da ata de reunião do Comef, a ser aprovada pelos
seus membros, e proceder aos registros pertinentes;

V - acompanhar as providências relativas às deliberações do Comef;
VI - comunicar aos titulares das Unidades referidas no § 2º do art. 4º as

deliberações do Comef; e
VII - coordenar, no âmbito do Banco Central do Brasil, as ações voltadas

para o atendimento das demandas associadas a avaliações internacionais relativas à
estabilidade financeira.

§ 1º No exercício de suas atribuições, o Secretário do Comef será auxiliado
administrativamente pela Secretaria da Diretoria e do Conselho Monetário Nacional
(Sucon).

§ 2º O Secretário do Comef poderá convocar outros servidores do Banco
Central do Brasil para participar das reuniões mencionadas no inciso I do caput.

§ 3º Na coordenação das ações de que trata o inciso VII do caput, o
Secretário do Comef será auxiliado tecnicamente por servidores designados de outras
Unidades.

CAPÍTULO IV
DA COMUNICAÇÃO EXTERNA
Art. 8º São instrumentos de comunicação externa do Comef o REF e o

Comunicado, sem prejuízo da utilização de outros instrumentos, quando necessário.
Art. 9º O REF tem como objetivo apresentar panorama da evolução recente

e perspectivas para a estabilidade financeira no Brasil, com foco nos principais riscos
e na resiliência do SFN, bem como comunicar a visão do Comef sobre a política e as
medidas para preservação da estabilidade financeira.

Art. 10. O Comunicado tem como objetivo divulgar o valor do ACCPBrasil e
informar, quando julgado necessário, decisões da política voltada para manutenção da
estabilidade financeira.

Parágrafo único. O Comunicado de que trata o caput deverá ser divulgado
na data da respectiva reunião, após o seu término, e será subscrito pelos Diretores de
Regulação e de Fiscalização.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11. O calendário anual das reuniões ordinárias deve ser divulgado até

o fim do mês de setembro do ano anterior.
Art. 12. A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil decidirá sobre os

casos omissos e as alterações deste Regulamento.

BANCO DO BRASIL S/A
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

BB CORRETORA DE SEGUROS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

i DATA, HORA, LOCAL:
Em quatorze de agosto de dois mil e dezoito, às dezoito horas, realizou-se

Assembleia Geral Extraordinária da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
(CNPJ 27.833.136/0001-39; NIRE: 5330000467-6), na Sede Social da Empresa, Setor de
Autarquias Norte, Quadra 5, bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília - DF. II.MESA:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge Luís de Freitas Duarte, Diretor-Técnico da BB
Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., que, ao instalar a Assembleia, convidou
o Sr. Rafael Alves Barbosa da Silva para atuar como secretário. III.PRESENÇA: BB Seguridade
Participações S.A., único acionista, representado pelo seu Diretor Sr. Werner Romera Süffert,
o qual assinou o "Livro de Presença", observadas as prescrições legais. IV.CO N V O C AÇ ÃO :
Dispensada, na forma do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das
S.A."), tendo em vista a presença da acionista representante da totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Para
atender o disposto no artigo 164 da Lei n° 6.404/76, os Srs. Waldery Rodrigues Junior e a
Sra. Lena Oliveira de Carvalho, membros do Conselho Fiscal da BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens, estiveram à disposição para responder pedidos de informações
formulados pela acionista. V. ORDEM DO DIA: (i) eleição de membro titular para o Conselho
Fiscal. VI.DELIBERAÇÕES: o acionista aprovou a eleição, em virtude de renúncia do
Conselheiro Fiscal, Sr. Guilherme Laux ocorrida em 31/07/2018 para a complementação do
mandato 2018/2020: CONSELHEIRO FISCAL: FERNANDO COPPE ALCARAZ, brasileiro, solteiro,
servidor público federal, portador da Carteira de Identidade nº. 29.693.981, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob o nº
278.405.858-17. Endereço: SAUS Quadra 3, Bloco "O", Sala 1.002 - Ed. Órgãos Regionais -
Ministério da Fazenda, CEP: 70.079-900, Brasília - DF. VII.ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral
Extraordinária da Acionista da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., da
qual eu, Rafael Alves Barbosa da Silva, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada
conforme, é devidamente assinada. Brasília (DF), 14 de agosto de 2018. Ass.) Jorge Luís de
Freitas Duarte, Diretor-Técnico da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.,
Presidente da Assembleia e Werner Romera Süffert, Representante do Acionista. ESTE
DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE Nº 9 FOLHAS 36 E 37. A
Junta Comercial certificou o registro em 07.11.2018 sob o número 1112866.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
Secretário-Geral

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018

i.DATA, HORA, LOCAL:
Em vinte e quatro de maio de dois mil e dezoito, às treze horas, realizou-se

Assembleia Geral Extraordinária da BB Seguros Participações S.A. (CNPJ 11.159.426/0001-
09; NIRE: 5330001069-2), na Sede Social da Empresa, no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Ed. Banco do Brasil - Brasília (DF). II. PRESENÇA: BB
Seguridade Participações S.A., única acionista, representada por seu Diretor, Sr. Sérgio
Augusto Kurovski, o qual assinou o "Livro de Presença", observadas as prescrições legais.
III. CONVOCAÇÃO: Dispensada, na forma do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das
S.A."), tendo em vista a presença do acionista representante da totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. IV.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Werner Romera Süffert, Diretor Gerente
da BB Seguros Participações S.A., que, ao instalar a Assembleia, convidou o Sr. Rafael Alves
Barbosa da Silva para atuar como Secretário. V. ORDEM DO DIA: Distribuição de dividendos
intermediários da BB Seguros Participações S.A. VI. DELIBERAÇÕES: O acionista aprovou a
distribuição intermediária de dividendos à conta da Reserva Estatutária, no valor de R$ 150
milhões (cento e cinquenta milhões de reais), esclarecido que o Conselho Fiscal emitiu
parecer favorável sobre o assunto. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da BB
Seguros Participações S.A., da qual eu, Rafael Alves Barbosa da Silva, Secretário, mandei
lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Brasília (DF), 24 de
maio de 2018. Ass.) Werner Romera Süffert, Diretor Gerente da BB Seguros Participações
S.A., Presidente da Assembleia e Sérgio Augusto Kurovski, Representante da Acionista. ESTE
DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE N° 2 FOLHA 212. A Junta
Comercial certificou o registro em 18.09.2018 sob o número 1100581.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
Secretário-Geral

CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DECISÃO DE 30 DE JANEIRO DE 2019

Com base no disposto do art. 19 do Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010,
publica-se o resultado do julgamento da 87ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da
Previdência Complementar, realizada em 30 de janeiro de 2019.

1) Processo nº 45183.000004/2016-09
Auto de Infração nº 0013/16-10
Decisão nº 37/2017/Dicol/Previc
Recorrentes: Sandro Rogério Lima Belo e Wagner Percussor Campos;
Recorrido: Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVIC
Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme Loureiro

Perocco OAB/DF nº 21.311
Entidade: ELETRA - Fundação CELG de Seguros e Previdência
Relator: Alfredo Sulzbacher Wondracek.
Ementa: "Processo Administrativo Disciplinar. Recurso voluntário. Preliminares

de nulidade por descumprimento dos princípios da impessoalidade, motivação, atividade
vinculada; Incidência de prescrição quinquenal; cerceamento de defesa, indeferimento de
produção de provas; aplicabilidade da regra do § 2º do Art. 22 do Decreto nº 4.942/2003 e
de Celebração de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta; Competência do Comitê de
Investimentos. Preliminares afastadas e prejudicial de mérito afastada. Aplicação de
recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em
desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Investimento
em Cédulas de Crédito Imobiliário sem as garantias reais suficientes. Irregularidade
configurada. Improcedência do recurso. 1.A aquisição de Cédulas de Crédito Imobiliário sem
a formalização de garantias reais suficientes, viola o disposto nos arts. 1º, 4º, incisos I, II e
IV, arts. 11 e 18, § 1º, inciso III, da Resolução CMN nº 3.792/09. 2.O administrador de bens
de terceiros deverá empregar na condução de sua gestão a mesma prudência que
empregaria na gestão dos seus negócios próprios. Este princípio encontra-se positivado no
art. 153 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como no art. 1.011 do Código
Civil. 3.Demonstrado o nexo causal entre as condutas dos autuados e a infração
administrava, cabe a imputação de responsabilidade aos infratores. 4.Inaplicabilidade da
prerrogativa estabelecida pelo § 2º do art. 22 do Decreto nº 4.942/2003, e vedação à
celebração de TAC, quando ausentes seus pressupostos legais; pela impossibilidade de
correção da irregularidade.
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Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu dos recursos e afastou as preliminares da subjetividade na
lavratura do auto de infração, da nulidade do auto de infração referente ao cerceamento de
defesa, indeferimento de produção de provas, da aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Decreto
nº 4.942 de 03 de março de 2003 e relativa à celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta, da competência do Comitê de Investimentos, da ausência de individualização das
condutas e da impossibilidade de aplicação de penalidade aos ex-membros do Comitê de
Investimentos. Por maioria de votos, a CRPC afastou a preliminar de incidência de prescrição
quinquenal, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que acolheu a preliminar. No
mérito, por maioria a CRPC negou provimento aos recursos voluntários de modo a manter
a Decisão nº 37/2017/Dicol/Previc, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que deu
provimento parcial ao recurso de Wagner Percussor Campos, para manter a pena de multa
pecuniária e converter a pena de inabilitação em suspensão por 180 (cento e oitenta) dias.
Ausentes justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo
Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

2) Processo nº 44011.000465/2015-00
Auto de Infração nº 0033/15-46
Decisão nº 09/2017/Dicol/Previc
Recorrentes: Ricardo Oliveira Azevedo, José Carlos Rodrigues Sousa, Mônica

Christina Caldeira Nunes, João Carlos Penna Esteves e Antônio Carlos Conquista
Recorrido: Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVIC
Procuradores: Leonardo Pimentel Bueno - OAB/DF nº 22.403 e Fábio Lopes Vilela

Berbel - OAB/SP nº 264.103
Entidade: POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
Relatora: Elaine Borges da Silva.
Ementa: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. Processo

administrativo sancionador. Aplicação de recursos garantidores das reservas técnicas,
provisões e fundos do plano de benefícios em desacordo com diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional. Investimento em CCI, sem adequada análise de riscos,
segurança e rentabilidade. Inexistência dos vícios apontados. Procedência do auto de
infração. Aplicação da individualização da pena."

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar conheceu dos recursos e afastou as preliminares da nulidade do auto de
infração referente a inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
cerceamento de defesa; da subjetividade na lavratura do auto com a violação aos princípios
da impessoalidade, motivação e atividade vinculada e consequente violação ao princípio
constitucional do devido processo legal, da nulidade por ausência de descrição precisa da
conduta ilícita e da competência do Comitê de Investimentos; da aplicabilidade do art. 22,
§ 2º, do Decreto nº 4.942 de 03 de março de 2003 e relativa à celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta; e da necessidade de conexão dos autos de infração. Por maioria
de votos, a CRPC acolheu parcialmente a preliminar da individualização das condutas e da
dosimetria da pena, para converter a pena de inabilitação em suspensão de 180 (cento e
oitenta) dias em relação a Antônio Carlos Conquista e excluir a pena de inabilitação em
relação a Ricardo Oliveira Azevedo, vencidos os votos dos Membros Alfredo Sulzbacher
Wondracek e do Sr. Presidente que acolheram parcialmente a preliminar para converter a
pena de inabilitação em suspensão de 180 (cento e oitenta) dias em relação a Ricardo
Oliveira Azevedo e afastou a preliminar em relação a Antônio Carlos Conquista, e por
unanimidade de votos, afastou a preliminar em relação a José Carlos Rodrigues Sousa, João
Carlos Penna Esteves e Mônica Christina Caldeira Nunes.Com a manutenção do mérito e
com preliminar parcialmente provida, por maioria de votos a CRPC deu provimento parcial
aos recursos voluntários para converter a pena de inabilitação em suspensão por 180 (cento
e oitenta) dias em relação a Antônio Carlos Conquista e excluir a penalidade de inabilitação
em relação a Ricardo Oliveira Azevedo, mantendo a pena de multa pecuniária a todos os
autuados, vencidos os votos do Membro Alfredo Sulzbacher Wondracek e do Sr. Presidente
que negaram provimento aos recursos. declarado impedimento do membro Maurício Tigre
Valois Lungren, nos termos do disposto no art. 42, inciso II do Decreto nº 7.123, de 03 de
março de 2010. Ausentes justificadamente os representantes dos patrocinadores e
instituidores Marcelo Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente,
respectivamente.

3) Processo nº 44011.000378/2017-14 - Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 06 de agosto de 2018, publicada no D.O.U nº 159, de 17 de agosto de
2018, seção 1, páginas 15 e 16

Embargantes: Maurício França Rubem, Wagner Pinheiro de Oliveira, Carlos
Fernando Costa, Newton Carneiro da Cunha e Luís Carlos Fernandes Afonso

Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267
Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Relator: Maurício Tigre Valois Lundgren
Ementa: "Embargos declaratórios. 1. Inexistência dos vícios apontados. 2. Os

embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para reforma do julgado,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, nas
quais o presente caso não se enquadra. 3.Embargos declaratórios rejeitados."

Decisão: Por maioria de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar conhece dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes
provimento, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que deu provimento aos
embargos para reconhecer a preliminar de incidência de prescrição quinquenal. Ausentes
justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio
Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

4) Processo nº 44210.000006/2015-71 - Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49, de 13 de março de
2018, seção 1, pág. 121

Embargante: Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC

Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori, Sérgio Reis Quaglia,
Leopoldo Massardi, André Tivoli, Amaro Vieira da Silva, Jaime José Matos Rebelo e Sami
Tebechrani;

Procuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Procurador Federal da
PREVIC e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051

Entidade: METRUS - Instituto de Seguridade Social
Relator: João Paulo de Souza
Decisão: Após o voto do relator, que conheceu e negou provimento aos

embargos de declaração, foi sobrestado o julgado dos embargos de declaração, em virtude
do pedido de vista do Membro Carlos Alberto Pereira, o qual foi estendido a todos os
membros nos termos do § 2º do art. 34 do Decreto nº 7.123 de 2010. declarado
impedimento do membro Maurício Tigre Valois Lungren, nos termos do disposto no art. 42,
inciso II do Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010. Ausentes justificadamente os
representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio Soares e Marlene de
Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

5) Processo nº 44210.000015/2015-62 - Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49, de 13 de março de
2018, seção 1, pág. 121

Embargante: Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC

Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori e Sérgio Reis Quaglia
Procuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Procurador Federal da

PREVIC e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051
Entidade: METRUS - Instituto de Seguridade Social
Relatora: Denise Viana da Rocha Lima.
Decisão: Após o voto da relatora, que conheceu e deu provimento parcial aos

embargos de declaração para reformar a decisão do Colegiado, de modo a excluir do voto
do relator trecho final que determina a absolvição dos recorrentes das punições aplicadas
pela instância originária e voto proferido pelo Membro João Paulo de Souza, que
acompanhou o voto da relatora, foi sobrestado o julgamento dos embargos de declaração,
em virtude do pedido de vista do Membro Carlos Alberto Pereira, o qual foi estendido a
todos os membros nos termos do § 2º do art. 34 do Decreto nº 7.123 de 2010. Ausentes
justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio
Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

MARIO AUGUSTO CARBONI
Presidente da Câmara

PAUTA DE JULGAMENTO
A SER REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Pauta de Julgamento dos recursos da 88ª Reunião Ordinária da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar - CRPC, a ser realizada em 27 de fevereiro de 2019,
às 09h30min na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília - DF.

1) Processo nº 44011.006936/2017-47; Comissão de Inquérito Administrativo
instituída pela Portaria Previc nº 780, de 14/08/2017, publicada no DOU de 15/08/2017;
Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC; Recorrentes: Marco Adiles Moreira Garcia, Ponciano
Padilha, Paulo Cesar Santos Maciel, Janice Antonia Fortes, José Joaquim Fonseca Marchisio,
Jeferson Luis Patta de Moura e Gerson Carrion de Oliveira; Procuradora: Ângela Von
Muhlen - OAB/RS nº 49.157; Entidade: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE;
Relator designado: Marcelo Sampaio Soares/Marlene de Fátima Ribeiro Silva.

2) Processo nº 44170.000013/2014-14; Auto de Infração nº 0021/13-03;
Decisão nº 08/2018/PREVIC; Recorrentes: Luis Carlos Fernandes Afonso; Procuradores:
Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267, Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de
Seguridade Social; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek/Denise Viana da
Rocha Lima.

3) Processo nº 44170.000015/2014-03; Auto de Infração nº 0023/13-21;
Decisão nº 08/2018/PREVIC; Recorrentes: Luis Carlos Fernandes Afonso; Procuradores:
Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267, Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de
Seguridade Social; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek/Denise Viana da
Rocha Lima.

4) Processo nº 44011.009241/2017-17; Auto de Infração nº 66/2017; Decisão nº
08/2018/PREVIC; Recorrentes: Diego Hernandes, Jorge José Nahas Neto, Nilton Antônio de
Almeida Maia, Claudia Padilha de Araújo Gomes, Alexandre Aparecido de Barros, Paulo
César Chamadoiro Martin, Ronaldo Tedesco Vilardo, Paulo Teixeira Brandão, Marcos
Antonio Silva Menezes, Gustavo Dimitri de Souza Gonçalves, Silvio Sinedino Pinheiro,
Maurício França Rubem, Carlos Fernando Costa e Newton Carneiro da Cunha;
Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267; Entidade: PETROS - Fundação
Petrobrás de Seguridade Social; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek/Denise
Viana da Rocha Lima.

5) Processo nº 44011.501347/2016-97, Auto de Infração nº
50006/2016/PREVIC, Decisão nº 41/2017/Dicol/Previc, Recorrentes: Igor Aversa Dutra do
Souto e Júlio César Alves Vieira, Procuradores: Nizam Ghazale - OAB/DF nº 21.664 e George
Anderson Esteves de Souza Gomes - OAB/DF nº 48.792, Entidade: Geap Fundação de
Seguridade Social (Fundação Viva de Previdência), Relator designado: Maria Batista da
Silva. Retornando após vista do Membro Carlos Alberto Pereira.

6) Processo nº 44011.000710/2013-17, Auto de Infração nº 0019/13-53, Decisão
nº 14/2014/Dicol/Previc, Recorrentes: Antônio Carlos Conquista, Maria Auxiliadora Alves da
Silva, José Valdir Gomes, Josemar Pereira dos Santos e Naira de Bem Alves, Procuradores:
Renata Mollo dos Santos - OAB/SP nº 179.369, Daniel Schimitt OAB/RJ nº 103.479 e Flávio
Dias Abreu - OAB /DF 38.921, Entidade: Geap Fundação de Seguridade Social (Fundação
Viva de Previdência), Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de
Oliveira.

7) Processo nº 44210.000006/2015-71; Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49 de 13 de março de
2018, seção 1, pág. 121; Embargante: Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC; Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori, Sérgio Reis
Quaglia, Leopoldo Massardi, André Tivoli, Amaro Vieira da Silva, Jaime José Matos Rebelo
e Sami Tebechrani; Procuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (Procurador
Federal da PREVIC) e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051; Entidade: METRUS -
Instituto de Seguridade Social; Relator: João Paulo de Souza. Retornando após vista do
Membro Carlos Alberto Pereira.

8) Processo nº 44210.000015/2015-62; Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49 de 13 de março de
2018, seção 1, pág. 121; Embargante: Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC; Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori e Sérgio Reis
Quaglia; Procuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (Procurador Federal da
PREVIC) e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051; Entidade: METRUS - Instituto de
Seguridade Social; Relatora: Denise Viana da Rocha Lima. Retornando após vista do
Membro Carlos Alberto Pereira.

9) Processo nº 44011.000707/2013-95; Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 31 de outubro de 2018, publicada no D.O.U nº 219 de 14 de novembro
de 2018, seção 1, pág. 40; Embargantes: Antonio Carlos Conquista, Maria Auxiliadora Alves
da Silva; Procuradora: Renata Mollo dos Santos - OAB/SP nº 179.369; Entidade: Geap
Fundação de Seguridade Social (Fundação Viva de Previdência); Relator: Alfredo Sulzbacher
Wondracek.

10) Processo nº 44011.501195/2016-22; Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 31 de outubro de 2018, publicada no D.O.U nº 219 de 14 de novembro
de 2018, seção 1, pág. 40; Embargante: Júlio César Alves Vieira; Entidade: Geap Fundação
de Seguridade Social (Fundação Viva de Previdência); Relatora: Maria Batista da Silva.

11) Processo nº 44170.000012/2016-23; Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 e 29 de novembro de 2018, publicada no D.O.U nº 241 de 17 de
dezembro de 2018, seção 1, página 42 e 43; Embargantes: Silvio Michelutti de Aguiar, Luiz
Roberto Doce Santos e Paulo Roberto Dias Lopes; Procuradores: Guilherme Loureiro
Perocco - OAB/DF nº 21.311 e Ana Luisa Ferreira Ribas - OAB/DF nº 47.222; Entidade:
SERPROS - Fundo Multipatrocinado; Relatora: Maria Batista da Silva.

12) Processo nº 44170.000013/2016-78; Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 12 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U nº 246 de 24 de
dezembro de 2018, seção 1, páginas 29 e 30; Embargantes: Carlos Frederico Aires Duque,
Miguel Alexandre da Conceição David, Maria Aparecida Donô e Rodrigo Távora Sodré;
Procuradores: Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051 e Heber Leal Marinho
Wedemann - OAB/RJ nº 169.770; Entidade: INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade
Social; Relator: Paulo Nobili Diniz.

MARIO AUGUSTO CARBONI
Presidente da Câmara

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SP2015/41

Acusados: Celso Molinos Gomes
Guilherme Mendes Franco
Ementa: Responsabilidade de diretores da Corval Corretora de Valores S.A.

relacionada à concessão de financiamento a administradores da corretora para operações
no mercado de valores mobiliários. Infração ao art. 1º, parágrafo único, alínea 'a', c/c o
art. 39, ambos da Instrução CVM nº 51/86. Absolvição e multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Guilherme Mendes Franco, na qualidade de diretor da
Corval Corretora de Valores S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00, por infração ao disposto no art. 1º, parágrafo único, alínea 'a', c/c o art. 39,
ambos da Instrução CVM nº 51/86; e

2. Absolver o acusado Celso Molinos Gomes da acusação de infração ao
disposto no art. 1º, parágrafo único, alínea 'a', c/c o art. 39, ambos da Instrução CVM nº
51/86.

O Colegiado determinou, ainda, a comunicação do presente julgamento ao
Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, tendo em vista a existência de
indícios de crime previsto no art. 17 da Lei nº 7.492/86, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 145/2017, de 13 de setembro de 2017.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da PrevidênciaDecisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu dos recursos e afastou as preliminares da subjetividade naComplementar - CRPC conheceu dos recursos e afastou as preliminares da subjetividade na
lavratura do auto de infração, da nulidade do auto de infração referente ao cerceamento delavratura do auto de infração, da nulidade do auto de infração referente ao cerceamento de
defesa, indeferimento de produção de provas, da aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Decretodefesa, indeferimento de produção de provas, da aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Decreto
nº 4.942 de 03 de março de 2003 e relativa à celebração de Termo de Ajustamento denº 4.942 de 03 de março de 2003 e relativa à celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta, da competência do Comitê de Investimentos, da ausência de individualização dasConduta, da competência do Comitê de Investimentos, da ausência de individualização das
condutas e da impossibilidade de aplicação de penalidade aos ex-membros do Comitê decondutas e da impossibilidade de aplicação de penalidade aos ex-membros do Comitê de
Investimentos. Por maioria de votos, a CRPC afastou a preliminar de incidência de prescriçãoInvestimentos. Por maioria de votos, a CRPC afastou a preliminar de incidência de prescrição
quinquenal, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que acolheu a preliminar. Noquinquenal, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que acolheu a preliminar. No
mérito, por maioria a CRPC negou provimento aos recursos voluntários de modo a mantermérito, por maioria a CRPC negou provimento aos recursos voluntários de modo a manter
a Decisão nº 37/2017/Dicol/Previc, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que deua Decisão nº 37/2017/Dicol/Previc, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que deu
provimento parcial ao recurso de Wagner Percussor Campos, para manter a pena de multaprovimento parcial ao recurso de Wagner Percussor Campos, para manter a pena de multa
pecuniária e converter a pena de inabilitação em suspensão por 180 (cento e oitenta) dias.pecuniária e converter a pena de inabilitação em suspensão por 180 (cento e oitenta) dias.
Ausentes justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores MarceloAusentes justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo
Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respe

2) Processo nº 44011.000465/2015-002) Processo nº 44011.000465/2015-00
Auto de Infração nº 0033/15-46Auto de Infração nº 0033/15-46
Decisão nº 09/2017/Dicol/PrevicDecisão nº 09/2017/Dicol/Previc
Recorrentes: Ricardo Oliveira Azevedo, José Carlos Rodrigues Sousa, MônicaRecorrentes: Ricardo Oliveira Azevedo, José Carlos Rodrigues Sousa, Môni

Christina Caldeira Nunes, João Carlos Penna Esteves e Antônio Carlos ConquistaChristina Caldeira Nunes, João Carlos Penna Esteves e Antônio Carlos Conquista
Recorrido: Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVICRecorrido: Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVIC
Procuradores: Leonardo Pimentel Bueno - OAB/DF nº 22.403 e Fábio Lopes VilelaProcuradores: Leonardo Pimentel Bueno - OAB/DF nº 22.403 e Fábio Lopes Vile

Berbel - OAB/SP nº 264.103Berbel - OAB/SP nº 264.103
Entidade: POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e TelégrafosEntidade: POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégra
Relatora: Elaine Borges da Silva.
Ementa: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. Processo
Relatora: Elaine Borges da Silva.
Ementa: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. Processo
Relatora: Elaine Borges da Silva.
Ementa: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. Processo
Relatora: Elaine Borges da Silva.
Ementa: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. ProcessoEmenta: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. ProcessoEmenta: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. ProcessoEmenta: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. ProcessoEmenta: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. ProcessoEmenta: "Entidade Fechada de Previdência Complementar. Processo

administrativo sancionador. Aplicação de recursos garantidores das reservas técnicas,administrativo sancionador. Aplicação de recursos garantidores das reservas técnicas,
provisões e fundos do plano de benefícios em desacordo com diretrizes estabelecidas peloprovisões e fundos do plano de benefícios em desacordo com diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional. Investimento em CCI, sem adequada análise de riscos,Conselho Monetário Nacional. Investimento em CCI, sem adequada análise de riscos,
segurança e rentabilidade. Inexistência dos vícios apontados. Procedência do auto desegurança e rentabilidade. Inexistência dos vícios apontados. Procedência do auto de
infração. Aplicação da individualização da pena."infração. Aplicação da individualização da pena."

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da PrevidênciaDecisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar conheceu dos recursos e afastou as preliminares da nulidade do auto deComplementar conheceu dos recursos e afastou as preliminares da nulidade do auto de
infração referente a inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e doinfração referente a inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
cerceamento de defesa; da subjetividade na lavratura do auto com a violação aos princípioscerceamento de defesa; da subjetividade na lavratura do auto com a violação aos princípios
da impessoalidade, motivação e atividade vinculada e consequente violação ao princípioda impessoalidade, motivação e atividade vinculada e consequente violação ao princípio
constitucional do devido processo legal, da nulidade por ausência de descrição precisa daconstitucional do devido processo legal, da nulidade por ausência de descrição precisa da
conduta ilícita e da competência do Comitê de Investimentos; da aplicabilidade do art. 22,conduta ilícita e da competência do Comitê de Investimentos; da aplicabilidade do art. 22,
§ 2º, do Decreto nº 4.942 de 03 de março de 2003 e relativa à celebração de Termo de§ 2º, do Decreto nº 4.942 de 03 de março de 2003 e relativa à celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta; e da necessidade de conexão dos autos de infração. Por maioriaAjustamento de Conduta; e da necessidade de conexão dos autos de infração. Por maioria
de votos, a CRPC acolheu parcialmente a preliminar da individualização das condutas e dade votos, a CRPC acolheu parcialmente a preliminar da individualização das condutas e da
dosimetria da pena, para converter a pena de inabilitação em suspensão de 180 (cento edosimetria da pena, para converter a pena de inabilitação em suspensão de 180 (cento e
oitenta) dias em relação a Antônio Carlos Conquista e excluir a pena de inabilitação emoitenta) dias em relação a Antônio Carlos Conquista e excluir a pena de inabilitação em
relação a Ricardo Oliveira Azevedo, vencidos os votos dos Membros Alfredo Sulzbacherrelação a Ricardo Oliveira Azevedo, vencidos os votos dos Membros Alfredo Sulzbacher
Wondracek e do Sr. Presidente que acolheram parcialmente a preliminar para converter aWondracek e do Sr. Presidente que acolheram parcialmente a preliminar para converter a
pena de inabilitação em suspensão de 180 (cento e oitenta) dias em relação a Ricardopena de inabilitação em suspensão de 180 (cento e oitenta) dias em relação a Ricardo
Oliveira Azevedo e afastou a preliminar em relação a Antônio Carlos Conquista, e porOliveira Azevedo e afastou a preliminar em relação a Antônio Carlos Conquista, e por
unanimidade de votos, afastou a preliminar em relação a José Carlos Rodrigues Sousa, Joãounanimidade de votos, afastou a preliminar em relação a José Carlos Rodrigues Sousa, João
Carlos Penna Esteves e Mônica Christina Caldeira Nunes.Com a manutenção do mérito eCarlos Penna Esteves e Mônica Christina Caldeira Nunes.Com a manutenção do mérito e
com preliminar parcialmente provida, por maioria de votos a CRPC deu provimento parcialcom preliminar parcialmente provida, por maioria de votos a CRPC deu provimento parcial
aos recursos voluntários para converter a pena de inabilitação em suspensão por 180 (centoaos recursos voluntários para converter a pena de inabilitação em suspensão por 180 (cento
e oitenta) dias em relação a Antônio Carlos Conquista e excluir a penalidade de inabilitaçãoe oitenta) dias em relação a Antônio Carlos Conquista e excluir a penalidade de inabilitação
em relação a Ricardo Oliveira Azevedo, mantendo a pena de multa pecuniária a todos osem relação a Ricardo Oliveira Azevedo, mantendo a pena de multa pecuniária a todos os
autuados, vencidos os votos do Membro Alfredo Sulzbacher Wondracek e do Sr. Presidenteautuados, vencidos os votos do Membro Alfredo Sulzbacher Wondracek e do Sr. Presidente
que negaram provimento aos recursos. declarado impedimento do membro Maurício Tigreque negaram provimento aos recursos. declarado impedimento do membro Maurício Tigre
Valois Lungren, nos termos do disposto no art. 42, inciso II do Decreto nº 7.123, de 03 deValois Lungren, nos termos do disposto no art. 42, inciso II do Decreto nº 7.123, de 03 de
março de 2010. Ausentes justificadamente os representantes dos patrocinadores emarço de 2010. Ausentes justificadamente os representantes dos patrocinadores e
instituidores Marcelo Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente,instituidores Marcelo Sampaio Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente,
respectivamente.respectivamente.

3) Processo nº 44011.000378/2017-14 - Embargos de declaração referentes à3) Processo nº 44011.000378/2017-14 - Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 06 de agosto de 2018, publicada no D.O.U nº 159, de 17 de agosto deDecisão da CRPC de 06 de agosto de 2018, publicada no D.O.U nº 159, de 17 de agosto de
2018, seção 1, páginas 15 e 162018, seção 1, páginas 15 e 16

Embargantes: Maurício França Rubem, Wagner Pinheiro de Oliveira, CarlosEmbargantes: Maurício França Rubem, Wagner Pinheiro de Oliveira, Carlos
Fernando Costa, Newton Carneiro da Cunha e Luís Carlos Fernandes AfonsoFernando Costa, Newton Carneiro da Cunha e Luís Carlos Fernandes Afonso

Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267
Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade SocialEntidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Relator: Maurício Tigre Valois LundgrenRelator: Maurício Tigre Valois Lundgren
Ementa: "Embargos declaratórios. 1. Inexistência dos vícios apontados. 2. OsEmenta: "Embargos declaratórios. 1. Inexistência dos vícios apontados. 2. Os

embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para reforma do julgado,embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para reforma do julgado,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, nasnão sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, nas
quais o presente caso não se enquadra. 3.Embargos declaratórios rejeitados."quais o presente caso não se enquadra. 3.Embargos declaratórios rejeitados."

Decisão: Por maioria de votos, a Câmara de Recursos da PrevidênciaDecisão: Por maioria de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar conhece dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhesComplementar conhece dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes
provimento, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que deu provimento aosprovimento, vencido o voto do Membro João Paulo de Souza que deu provimento aos
embargos para reconhecer a preliminar de incidência de prescrição quinquenal. Ausentesembargos para reconhecer a preliminar de incidência de prescrição quinquenal. Ausentes
justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaiojustificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio
Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

4) Processo nº 44210.000006/2015-71 - Embargos de declaração referentes à4) Processo nº 44210.000006/2015-71 - Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49, de 13 de março deDecisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49, de 13 de março de
2018, seção 1, pág. 1212018, seção 1, pág. 121

Embargante: Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC

Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori, Sérgio Reis Quaglia,Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori, Sérgio Reis Quaglia,
Leopoldo Massardi, André Tivoli, Amaro Vieira da Silva, Jaime José Matos Rebelo e SamiLeopoldo Massardi, André Tivoli, Amaro Vieira da Silva, Jaime José Matos Rebelo e Sami
Tebechrani;Tebechrani;

Procuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Procurador Federal daProcuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Procurador Federal da
PREVIC e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051PREVIC e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051

Entidade: METRUS - Instituto de Seguridade SocialEntidade: METRUS - Instituto de Seguridade Social
Relator: João Paulo de SouzaRelator: João Paulo de Souza
Decisão: Após o voto do relator, que conheceu e negou provimento aosDecisão: Após o voto do relator, que conheceu e negou provimento aos

embargos de declaração, foi sobrestado o julgado dos embargos de declaração, em virtudeembargos de declaração, foi sobrestado o julgado dos embargos de declaração, em virtude
do pedido de vista do Membro Carlos Alberto Pereira, o qual foi estendido a todos osdo pedido de vista do Membro Carlos Alberto Pereira, o qual foi estendido a todos os
membros nos termos do § 2º do art. 34 do Decreto nº 7.123 de 2010. declaradomembros nos termos do § 2º do art. 34 do Decreto nº 7.123 de 2010. declarado
impedimento do membro Maurício Tigre Valois Lungren, nos termos do disposto no art. 42,impedimento do membro Maurício Tigre Valois Lungren, nos termos do disposto no art. 42,
inciso II do Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010. Ausentes justificadamente osinciso II do Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010. Ausentes justificadamente os
representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio Soares e Marlene derepresentantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio Soares e Marlene de
Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

5) Processo nº 44210.000015/2015-62 - Embargos de declaração referentes à5) Processo nº 44210.000015/2015-62 - Embargos de declaração referentes à
Decisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49, de 13 de março deDecisão da CRPC de 28 de fevereiro de 2018, publicada no D.O.U nº 49, de 13 de março de
2018, seção 1, pág. 1212018, seção 1, pág. 121

Embargante: Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC

Interessados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori e Sérgio Reis QuagliaInteressados: Fábio Mazzeo, Valter Renato Gregori e Sérgio Reis Quaglia
Procuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Procurador Federal daProcuradores: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Procurador Federal da

PREVIC e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051PREVIC e Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051
Entidade: METRUS - Instituto de Seguridade SocialEntidade: METRUS - Instituto de Seguridade Social
Relatora: Denise Viana da Rocha Lima.Relatora: Denise Viana da Rocha Lima.
Decisão: Após o voto da relatora, que conheceu e deu provimento parcial aosDecisão: Após o voto da relatora, que conheceu e deu provimento parcial aos

embargos de declaração para reformar a decisão do Colegiado, de modo a excluir do votoembargos de declaração para reformar a decisão do Colegiado, de modo a excluir do voto
do relator trecho final que determina a absolvição dos recorrentes das punições aplicadasdo relator trecho final que determina a absolvição dos recorrentes das punições aplicadas
pela instância originária e voto proferido pelo Membro João Paulo de Souza, quepela instância originária e voto proferido pelo Membro João Paulo de Souza, que
acompanhou o voto da relatora, foi sobrestado o julgamento dos embargos de declaração,acompanhou o voto da relatora, foi sobrestado o julgamento dos embargos de declaração,
em virtude do pedido de vista do Membro Carlos Alberto Pereira, o qual foi estendido aem virtude do pedido de vista do Membro Carlos Alberto Pereira, o qual foi estendido a
todos os membros nos termos do § 2º do art. 34 do Decreto nº 7.123 de 2010. Ausentestodos os membros nos termos do § 2º do art. 34 do Decreto nº 7.123 de 2010. Ausentes
justificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaiojustificadamente os representantes dos patrocinadores e instituidores Marcelo Sampaio
Soares e Marlene de Fátima Ribeiro Silva, titular e suplente, respectivamente.

MARIO AUGUSTO CARBONIMARIO AUGUSTO CARBONI
Presidente da Câmara


