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RELATÓRIO

RECURSO VOLUNTÁRIO

1. Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelos recorrentes indicados, contra Decisão nº
09/2017/DICOL/PREVIC, de 10 de fevereiro de 2017, publicada no DOU de 20 de abril de 2017, Seção
I, pág. 47, que, por unanimidade, julgou procedente o Auto de Infração nº 33/15-46, de 30 de setembro de
2015, sendo, posteriormente, anulada e substituída pela Decisão nº 06/2018/PREVIC, de 02 de abril de
2018,  aplicando,  por  conseguinte,  em  relação  aos  autuados  ANTONIO  CARLOS  CONQUISTA  e
RICARDO OLIVEIRA AZEVEDO, a pena de multa no valor de R$40.339,59 (quarenta mil, trezentos e
trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), cumulada com a pena de inabilitação por dois anos, e
para os autuados JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUSA, MÔNICA CHRISTINA CALDEIRA NUNES
e JOÃO CARLOS PENNA ESTEVES,a pena de multa no valor de R$ 40.339,59 (quarenta mil, trezentos
e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

2. Conforme  consta  nos  autos,  a  autuação  foi  lavrada  por  supostas  irregularidades  na
aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios,
constituindo desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, infringido o
disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar n°109, de 29 de maio de 2001, c/c o art. 12 da Resolução
CGPC 13, de 2004, e com os arts. 4º, 9º, 18, § 1º, inciso III e 30 todos da Resolução CMN nº 3.792, de
24/09/2009.
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I - DAS CARACTERÍSTICAS DO INVESTIMENTO

3. O processo versa sobre possíveis irregularidades apuradas na Ação Fiscal Direta realizada,
no  Plano  Postalprev,  contribuição  variável,  CNPB  20.020.047-65,  por  intermédio  dos  Ofícios  nº
635/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 14 de fevereiro de 2014, nº 1.182/CFDF/CGFD/ DIFIS/PREVIC,
de 25 de março de 2014 e n° 2.454/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 28 de julho de 2014, em relação ao
investimento de aquisição de Cédula de Crédito Imobiliário – CCI de emissão pela empresa Quinze de
Maio Incorporação Imobiliária Ltda.

4. De acordo com os autos, a aquisição da referida CCI, realizada em 27 de setembro de
2012, no valor de R$ 28 milhões, foi realizada por meio da Carteira Própria, com lastro em debênture
simples, (não conversível em ações),  de espécie quirografária, pelo prazo total de 72 (setenta e dois)
meses, com carência de 12 meses, tendo como garantias: (i) Cessão Fiduciária dos direitos creditórios

oriundos de financiamento imobiliário referente a imóveis já comercializados e de unidades já existentes

a serem vendidas, no Resorte Búzios Breezes, cuja soma das parcelas mensais representaria no mínimo

120% das parcelas da CCI em qualquer mês até o vencimento da CCI; (ii) Alienação Fiduciária: os

créditos imobiliários representados pelas CCIs serão garantidos pela alienação fiduciária em garantia

dos imóveis, nos termos da Lei e que, deverão representar, no mínimo, 150% do valor da emissão em

regime de liquidação forçada; (iii) Cessão fiduciária de aplicação financeira em banco de primeira linha

no valor equivalente a três PMTs, constituída no momento de cada emissão de CCI e (iv) Fiança prestada

pela Wrobel e pela Bassim, na qualidade de fiadoras, empresas controladoras da Quinze de Maio.

5. A operação contou, também, com a figura da Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda, na
qualidade de interveniente fiduciário,  responsável  por  zelar  pelo interesse do Postalis,  especialmente,
aqueles  concernentes  à  execução  extrajudicial  das  garantias  prestadas  na  Operação  (verificação  do
cumprimento das obrigações assumidas na escritura de emissão da debênture, na escritura de emissão da
CCI e nos demais instrumentos da Operação).

6. Conforme a ação fiscal, cumpre destacar o fato de que a empresa emissora da debênture (a
qual lastreou o crédito), a WB2, e a Quinze de Maio fazem parte do mesmo grupo econômico (partes
relacionadas),  controladas pela Wrobel e  pela Bassim, cujo objeto social  é  a  exploração do ramo da
construção civil. Assim, como forma de garantir o pagamento da debênture, a devedora, a emissora e as
fiadoras figuraram como coobrigadas e devedoras solidárias entre si, sem benefício de ordem, em relação
ao pagamento dos Créditos Imobiliários e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.

7. À vista disso, importa, ainda, ater-se às informações relacionadas à situação financeira da
emitente da CCI, que conforme números apresentados no Relatório de Rating preliminar, seu Patrimônio
Líquido da Quinze de Maio, em 31 de dezembro de 2011, consignava por volta de R$ 10 milhões diante
de, aproximadamente, 40 milhões em empréstimos e financiamentos, comprovando um elevado grau de
endividamento da empresa.

8. Acerca disso, verificou-se a existência de várias ações judiciais movidas contra a Quinze
de Maio, a Wrobel e a Bassim, resumidamente:

a) Na esfera trabalhista, a Quinze de Maio possuía 68 processos, nos quais figurava no
pólo passivo, cujo valor global correspondia a R$ 76.884,79 (setenta e seis mil, oitocentos
e  oitenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  nove centavos)  com chance  de  perda  provável.  A
Fiadora  Wrobel,  por  sua  vez,  possuía  4  (quatro)  processos  na  esfera  trabalhista,  cujo
montante global remonta em R$ 95.340,00 (noventa e cinco mil e trezentos e quarenta
reais) com chance de perda provável;

b) Na esfera civil, a Quinze de Maio possuía 11 (onze) processos cíveis, perfazendo o
valor total de R$ 1.429.430,51 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e
trinta reais e cinquenta e um centavos) com chance de perda provável.  Com relação à
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Bassim, constavam 7 (sete) processos cíveis, no valor total de R$ 295.222,66 (duzentos e
noventa e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) com chance de
perda provável. Por fim, a Wrobel, 16 (dezesseis) ações cíveis contra ela, perfazendo o
valor total de R$ 598.436,00 (quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos e trinta e seis
reais) com chance de perda provável; e

c) Com relação às execuções fiscais, a Quinze de Maio possuía 2 (dois) processos perante
à Justiça Federal,  porém, finalizados.  A Bassim, 1 (um) processo tramitando perante à
Justiça Federal e 6 (seis) relativos a executivos fiscais estaduais e municipais no valor total
de R$ 27.182,06 (vinte e sete mil, cento e oitenta e dois reais e seis centavos) com chance
de perda provável; e a Wrobel, 1 (um) tramitando perante à Justiça Federal e 120 (cento e
vinte) relativos a executivos fiscais estaduais e municipais no valor total de R$ 536.574,80
(quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) com
chance de perda provável;

9. Nesse  sentido,  ainda,  em  relação  aos  passivos  judiciais,  importa  destacar  a  ressalva
constante no relatório legal apresentado pela Bocater Advogados, in verbis:

“6.2  Observado  o  disposto  acima  e  sujeito  às  reservas  abaixo  indicadas,

expressamos as opiniões jurídicas que seguem:

(...)

c. Os riscos que os passivos judiciais e extrajudiciais da Emissora, da Devedora

e das Fiadoras podem representar sobre a constituição das Garantias, devem

ser analisados mediante a constatação de bens suficientes e disponíveis para

suportar o pagamento de tal passivo, excluídos os bens objeto das garantias

prestadas à Operação. Ressaltamos que tal análise não é objeto desta opinião

legal. ” – Grifo meu.

10. Ainda no que diz respeito à situação econômica da emitente da CCI e considerando que a
legislação vigente determina que toda CCI emitida por  companhia fechada (aquelas que não tenham
capital aberto a negociações em bolsa de valores) deve contar com garantia real, devidamente averbada
no  registro  de  imóveis,  observou-se  que  dos  53  (cinquenta  e  três)  imóveis  que  seriam  alienados,
fiduciariamente, como garantia da Operação, 48 (quarenta e oito) possuíam, referente ao ano base de
2012, débitos relativos ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial  e  Territorial  Urbana –
IPTU, cuja quitação seria condição obrigatória para a respectiva averbação da alienação fiduciária.

11. Assim sendo, as garantias apresentadas constituiriam válidas e eficazes (estando aptas a
produzir seus efeitos nos termos da avença), desde que, devidamente, registradas nos órgãos competentes,
observadas as exigências normativas, o que, segundo consta no Parecer nº 133/2017/DICOL, não restou
comprovado na ação fiscal, sendo apresentadas apenas minutas de instrumento particular da garantia de
alienação fiduciária.

II - DA TOMADA DE DECISÃO E DA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

12. A aquisição da Cédula de Crédito Imobiliário – CCI da Quinze Maio, ora em comento, foi
proposta pelo Comitê de Investimentos – COMIN do Postalis, na sua 558ª reunião, realizada no dia 12 de
setembro de 2012 e efetivada, em 27 de setembro de 2012, nos seguintes:

“O membro José Carlos Rodrigues de Sousa apresenta ao Comitê relatório de

investimento em Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI de emissão da empresa

Quinze  de  Maio  Incorporação Imobiliária  Ltda.  Informa que  os  indicadores
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extraídos dos demonstrativos financeiros da empresa revelam-se satisfatórios e

que a emissão atende a todos os requisitos legais, inclusive aqueles previstos na

Política  de  Investimento.  O  risco,  mensurado  pela  LF  Rating,  alcançou  a

notação “AA”, que é considerada, para fins de enquadramento na Resolução

CMN n°.3.456, como sendo de risco muito baixo de crédito. O prazo da emissão

é de seis anos (72 meses) e a taxa ofertada pelo emissor é de IGPM + 8% a.a..

Finaliza  manifestando-se  favorável  à  realização  da  operação.  O  Comitê

recomenda a participação do Instituto na oferta em discussão, até o limite legal,

pela carteira própria. ’’ - Sic

13. Segundo a  política  de  investimento  do  PostalPrev,  a  análise  prévia  dos  riscos  deveria
contemplar, além das características particulares do investimento, o impacto que sua aquisição causaria na
carteira do plano de benefícios (retorno e enquadramento). De acordo com o relatório resultante da Ação
Fiscal, verificou-se, apenas, a existência de documentos que abordavam, indiretamente, o risco de crédito
(Relatórios da Diretoria Financeira, Relatório do Rating, preliminar, da LF Rating, Relatório de Opinião
Legal e Balanços Patrimoniais do emissor da CCI e do emissor da debênture).

14. Ressalta-se que o Relatório de Rating, preliminar, com validade, inicialmente, de trinta
dias da emissão, com posteriores prorrogações (de 14 de maio a 14 de setembro de 2012), que classificou
o investimento em AA – nível seguro, por apresentar boas garantias, liquidez e valor compatível com o
valor do principal, não foi entregue à fiscalização na versão definitiva, cabendo recordar que o relatório
preliminar se baseia em documentos e contratos na forma de simples minutas.

15. Não teria, segundo o Órgão Fiscalizador, sido identificada, nos documentos apresentados,
qualquer discussão ou mesmo menção acerca dos riscos da operação durante a tomada de decisão do
investimento,  bem  como  as  implicações  da  aquisição  desse  título  para  o  plano  de  benefícios,
especialmente,  sob a ótica  de possíveis  perdas  relacionadas ao risco de  crédito,  de concentração,  de
liquidez e legal. Também, não teria sido observada a análise acerca do risco do investimento em face da
situação  financeira  das  emissoras  dos  títulos  (CCI  e  Debêntures)  e  suas  fiadoras  e  das  garantias
apresentadas.

16. Ressalta-se que o relatório de Opinião Legal e  os de Rating fizeram apenas menção a
riscos parciais atrelados aos investimentos analisados, sendo certo que a responsabilidade por sua análise,
discussão  e  pela  tomada  e  decisão  quanto  a  esses  investimentos  cabia,  única  e  exclusivamente,  aos
gestores do Postalis.

III - DA DEFESA

17. Os autuados Ricardo Oliveira Azevedo, José Carlos Rodrigues Sousa, João Carlos Penna
Esteves e  Monica Christina Caldeira Nunes,  representados pelo mesmo patrono,  apresentaram defesa
conjunta, sob as seguintes alegações:

Nas questões preliminares:

a) Violação  ao  direito  a  um  julgamento  justo,  considerando  Ações  Fiscais
Desproporcionais que resultaram na lavratura de 22 (vinte e dois) autos de infração, em
curto espaço de tempo, o que, em tese, teria dificultado o exercício da defesa;

b) A  subjetividade  extrema  na  lavratura  do  auto:  violação  aos  princípios  da
impessoalidade, motivação e atividade vinculada; e, consequente, violação ao princípio do
devido processo legal, dada a subjetividade dos agentes da Administração na lavratura do
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AI e a não participação dos autuados na ação fiscal de apuração (afetando a qualidade das
informações prestadas e correta elucidação dos fatos, prejudicando, assim, a defesa dos
autuados);

c) Nulidade do AI pelo manifesto cerceamento da defesa, considerando o indeferimento
pela Previc ao pedido de acesso a todos os documentos relativos à Ação Fiscal, com vistas
à  devida  produção de  provas,  e  a  negativa  de  acesso  a  documentos  relevantes  para  o
exercício do direito de defesa em face do prazo exíguo e da quantidade de autos lavrados;

d) Aplicabilidade  do  art.  22,  §  2º  do  Decreto  4.942,  de  2013  e  a  possibilidade  de
celebração  de  TAC em razão  da  não  quantificação  do  suposto  prejuízo,  não  restando
materializado dano por conta da atuação dos recorrentes (apontam a celebração de TAC
com o Postalis, publicado em 29 de maio de 2015 no Diário Oficial da União – DOU,
Processo  nº  44011.000237/2015-21,  para  a  suspender  o  equacionamento  de  déficit,
fundamentando a  alegação  de  que  os  investimentos  podem ser  recuperados,  dentre  os
quais, aqueles realizados durante a gestão dos autuados). Destacaram o indeferimento, por
parte da Previc, de acesso ao referido processo do TAC sob a alegação de sigilo;

e) Competência do Comitê de investimentos – individualização da conduta: ausência de
distinção de  responsabilidades;  alegação  de  que  a  natureza  do  COMIN é  de  órgão  de
assessoramento e não vincula a decisão da Diretoria da Executiva, consequentemente, não
cabendo àqueles ex-membros do COMIN a imputação da respectiva penalidade; e

f) Necessidade de conexão dos autos de infrações, diante das similaridades dos vários
autos de infração lavrados em decorrência da Ação Fiscal realizada no período de 2014 a
2015 no Postalis:  mesmas partes,  mesma ação,  mesmo objeto (bem jurídico)  e  mesma
capitulação, para se possa alcançar uma razoável dosimetria da pena, de forma a evitar
constrições exageradas.

No tocante ao Mérito:

a)  O compromisso do gestor de EFPC é obrigação meio (e não obrigação de resultado) e a
existência de  um cuidadoso  “processo  de  investimento”,  cabendo ao  gestor  a  adoção  de
mecanismos eficientes de monitoramento, o que não assegura que nunca haverá prejuízo em
alguma aplicação;

b) Análise, monitoramento e garantias do investimento: citam os documentos que embasaram
a decisão do investimento, especialmente, o Relatório de Rating e as garantias apresentadas a
fim de comprovar que, dentro de suas competências, os defendentes cumpriram a Política de
Investimentos  do  Postalis,  bem  como  todas  as  normas  legais.  Resultando,  portanto,  na
improcedência das alegações acerca da falta de observância da segurança e dos riscos dos
investimentos por parte dos desses;

c)  Das responsabilidades  da Diretora Executiva do Conselho Deliberativo e do Conselho
Fiscal do Postalis: recorrem os defendentes ao art. 50 e 59 do Estatuto da Entidade, com
vistas  a  fundamentar  a  atuação  interdependente  de  seus  órgãos  estatutários,  não  sendo
apontada  qualquer  irregularidade  por  partes  desses  na  Operação  (resultando  em
responsabilidade solidária) e para que, na possibilidade de serem chamados outros membros
ao presente processo, possam agregar documentos não submetidos à Fiscalização; e

d)  Das  provas  a  serem  produzidas:  alegam  que  o  Postalis  não  disponibilizou  todos  os
documentos acerca do investimento realizado, o que contribuiu para uma decisão parcial por
parte da Previc; requerendo, por conseguinte, que seja oficiada a Entidade para que apresente
esses documentos e o deferimento dos pedidos acerca de acesso a todos os documentos da
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Ação Fiscal a qual ensejou a lavratura do auto de infração, bem como a disponibilização pelo
Órgão Fiscalizador do Processo do TAC celebrado com o Postalis. Pedem ainda a produção
de novas provas: oitiva dos autuados para melhor elucidação dos fatos e produção de prova
pericial de expert em finanças a fim de comprovar a consistência da Operação.

18. Com relação ao autuado Antonio Carlos Conquista, que apresentou defesa apartada dos
demais, seguem as alegações:

a) Nulidade do AI: suspensão do procedimento de fiscalização pela celebração de TAC
entre o Órgão Fiscalizador e o Postalis, abrangendo, conforme cita o item 1.3 do TAC, os
valores financeiros de defaults relativos a alguns investimentos realizados pelo Postalis
(incluindo, conforme seu entendimento, o referente ao Quinze de Maio);

b) Nulidade material ou formal do auto de infração por ausência da descrição precisa da
conduta ilícita: alega que o AI foi constituído à revelia de uma fundamentação clara e
precisa (sem definição do nível de participação do autuado), prejudicando o contraditório
e, consequentemente, acarretando o cerceamento da defesa;

c) Disclaimer.  Governança e Política de Investimento dos Planos Administrados Pelo
Postalis.  Alçadas  de  Inversão  dos  Ativos:  remonta  as  fases  do  complexo  processo  de
decisão  de  investimento  da  entidade  afim de  distinguir  as  diferentes  competências  de
atuação,  especialmente,  no  que  diz  respeito  às  alçadas  decisórias  (não  participação  da
Diretoria Executiva e/ou do Conselho Deliberativo nos investimentos inferiores a 2% dos
recursos dos planos, desde que recomendados pelo Comitê de Investimento), bem como a
não indicação de qualquer irregularidade do controlador fiduciário - instituição financeira
contratada pelo POSTALIS para auxiliar o Comitê de Investimentos na análise dos riscos
inerentes à operação;

d) Nulidade material do auto de infração por inadequação do tipo infracional à suposta
conduta atribuída ao impugnante: erro no enquadramento da suposta conduta do autuado
ao  tipo  infracional  do  art.  64  do  Decreto  4.942,  de  2003,  o  qual  prevê  uma  conduta
comissiva (ação) : “...Aplicar os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e

fundos  dos  planos  de  benefícios  em  desacordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pelo

Conselho Monetário Nacional”, defendendo que a decisão pelo investimento não era de
competência do autuado,  que poderia responder,  no máximo, por  omissão a não tentar
obstar o ato de aquisição, que se revestia de regularidade e conformidade com as normas;

e) Improcedência  do  auto  de  infração.  Negativa  de  autoria  da  infração.  Estrita
observância da regra de governança corporativa: o impugnante não participou da análise
técnica da CCI Quinze de Maio, pois as regras de governança do Postalis o excluíam da
operação, não podendo, portanto, ser responsabilizado;

f) Da improcedência do auto de infração. Da análise técnica e da adequação inicial do
ativo. Ausência de desenquadramento: a CCI Quinze de Maio, diferentemente do apontado
pelo Auditor Fiscal, era totalmente aderente às normas legais e administrativas, bem como
equilibrada em relação ao binômio risco-rentabilidade;

g) Improcedência do auto de infração. Cumprimento do dever fiduciário.Mitigação do
default da CCI Quinze de Maio. Ausência de negligência: o impugnante não negligenciou
seu dever fiduciário: ao contrário, alega que o fez, com rapidez e eficiência, quando do
descumprimento da obrigação por parte da emissora, lançando mão de todas as medidas
que lhe cabiam na tentativa de recuperar os ativos investidos na CCI Quinze de Maio;

h) Ausência de prejuízo. Inexistência de infração abstrata. Excludentes de tipicidade e de
punibilidade;
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i) Excludente de Tipicidade. Ausência de Potencialidade de Lesão ao Bem Jurídico: não
se  detectou  efetiva  potencialidade  de  lesão  à  integridade  do  plano  administrado  pela
Entidade (bem jurídico tutelado); aponta que a CCI em default tem garantias reais cedida à
operação por meio da alienação fiduciária. Malgrado a iliquidez temporária, o ativo real,
fiduciariamente, alienado tem valor imobiliário, podendo, em curto espaço de tempo, ser
liquidado.  Assim,  o  prejuízo  ainda  não  se  materializou,  porque  o  default  está  120%
garantido por imóveis; e

j) Causa de Exclusão da Punibilidade: Artigo 22, §2º, do Decreto 4.942, de 2003: apesar
de o plano PostalPrev ainda não ter recuperado, em dinheiro, os recursos investidos na CCI
Quinze de Maio, a  estrutura da operação descaracteriza o risco de prejuízo,  porque há
garantia.

19. Considerando as  alegações  suscitadas  e  as  solicitações  acerca  da  produção  e  acesso  a
possíveis provas que possam vir a robustecer a defesa dos autuados, a DICOL se manifestou por meio da
Nota  nº  24/2016/CGDC/DICOL/PREVIC,  de  23  de  março  de  2016,  no  sentido  de  ratificar  a
desnecessidade da produção de prova testemunhal diante de todos os documentos acostados aos autos; de
manter  a  decisão de  não  acesso ao processo  relativo  ao TAC celebrado entre a  Previc  e  o  Postalis,
considerando conter informações de caráter sigiloso acerca das Operações Financeiras da Entidade; da
impossibilidade no deferimento ao pedido de documentos complementares sem indicação e especificação
desses (impossibilidade de avaliação sobre a pertinência ou não ao caso) e, por fim, da desnecessidade da
prova  pericial  diante  de  todo  arcabouço  probatório,  já  acostado  aos  autos,  suficientemente,  aptos  à
elucidação dos fatos.

20. Apresentadas as Alegações Finais, os autuados reforçaram as teses de defesas já elencadas
neste,  especialmente,  no  tocante  ao  cerceamento  de  defesa  em decorrência  da  negativa  de  acesso  e
produção às provas, nos termos do item anterior.

21. No intuito de fortalecer suas alegações, os autuados juntaram ao Processo o Parecer nº
16/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, de 22 de julho de 2015, e a Decisão nº 15/2015/DlCOL/PREVlC,  que
determinou a anulação do Auto de Infração n° 006/14-92, de 04 de junho de 2014, lavrado contra o
Diretor de Investimentos e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ do SERPROS,
em condições similares.

22. Ainda  acerca  das  Alegações  Finais,  cabe  salientar  que  o  autuado  Antônio  Carlos
Conquista, além de reforçar os pontos já arguidos na sua defesa, sustentou o fato de que, tendo sido
instalada a Comissão de Inquérito Parlamentar dos Fundos de Pensão (CPI dos Fundos de Pensão), o
relatório final da Comissão, em nenhum momento, no que tange à apuração de responsabilidade civil ou
penal, menciona a necessidade de apuração de irregularidades contra sua pessoa, que mesmo tendo sido
convocado a prestar informações, não lhe fora imputada qualquer conduta irregular ou reprovável.

IV - DA DECISÃO DA DICOL

23. Com  base  no  Parecer  nº  133/2017/DICOL,  de  16  de  fevereiro  de  2017,  a  Diretoria
Colegiada da Previc, julgou procedente o Auto de Infração nº 33/15-46, de 30 de setembro de 2015,
lavrado contra Antônio Carlos Conquista, Diretor Presidente e AETQ, Ricardo Oliveira Azevedo, Diretor
Financeiro e membro do Comitê de Investimentos,  José Carlos Rodrigues  Sousa,  João Carlos Penna
Esteves e Mônica Christina Caldeira Nunes, membros do Comitê de Investimentos, à época dos fatos, por
meio da Decisão nº 09/2017/DICOL/PREVIC, de 10 de fevereiro de 2017, publicada no DOU de 20 de
abril de 2017, substituída, posteriormente, pela Decisão nº 06/2018/PREVIC, de 02 de abril de 2018, em
face de modificação na dosimetria da pena imposta.
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V - DA RECURSO

24. Contra  a  Decisão  da  DICOL,  os  autuados  Ricardo  Oliveira  Azevedo,  José  Carlos
Rodrigues Sousa, João Carlos Penna Esteves e Monica Chistina Caldeira Nunes apresentaram Pedido de
Reconsideração  e,  simultâneas,  razões  para  o  Recurso  a  essa  Câmara  de  Recursos  da  Previdência
Complementar – CRPC (no caso de indeferimento daquele), no qual arguiram, basicamente, as mesmas
razões da defesa apresentada, anteriormente, inovando, apenas, no que tange à discordância acerca da
dosimetria da pena aplicada; à análise e à rentabilidade do investimento em face do pactuado; ao fato de
que, especificamente, há época do investimento da CCI Quinze de Maio o Sr. Ricardo não exercia o cargo
de AETQ, conforme consta no processo, cargo ocupado pelo Sr. Antônio Carlos Conquista e, por fim, à
refutação de alguns pontos do Relatório de Fiscalização.

25. Igualmente, o Recurso Voluntário do autuado Antônio Carlos Conquista refuta a referida
decisão,  reforçando  a  tese  de  confronto  das  alegações  já  arguidas  e  os  argumentos  da  Decisão,
entendendo,  segundo  seu  posicionamento,  que  as  teses  de  sua  defesa  não  foram,  suficientemente,
esmiuçadas.

26. Em suma, requerem os recorrentes que sejam julgadas procedentes as preliminares e, por
conseguinte, que seja anulado o Auto de Infração e extinta a punibilidade. Caso esta CRPC entenda pela
validade e consistência da Decisão recorrida, requerem, subsidiariamente, a minoração da pena atribuída,
considerando as circunstâncias atenuantes suscitadas na defesa e, se possível a substituição pela pena de
advertência.

27. Na sequência, o processo foi distribuído a esta Relatora.

Brasília, 30 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente

ELAINE BORGES DA SILVA

Membro Suplente da CRPC

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: 44011.000465/2015-00

ENTIDADE: Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis

AUTO  DE
INFRAÇÃO Nº: 33/15-46, de 30 de setembro de 2015

DECISÃO Nº: Decisão nº 06/2018/DICOL/PREVIC, de 02 de abril de 2018

RECORRENTES: Antônio Carlos Conquista (Diretor-Executivo e AETQ);

Ricardo Oliveira Azevedo (Diretor-Financeiro);

José Carlos Rodrigues Sousa (Comitê de Investimento);

João Carlos Penna Esteves (Comitê de Investimento); e

Mônica Christina Caldeira Nunes (Comitê de Investimento).

RECORRIDOS: Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc

RELATOR: Elaine Borges da Silva

VOTO

RECURSO VOLUNTÁRIO

DA TEMPESTIVIDADE

1. Consoante as disposições do art. 13 do Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, o
prazo para interposição do recurso, no âmbito deste Colegiado, é de quinze dias contados do recebimento
da decisão-notificação.

2. Nesse sentido, considerando que os comprovantes de recebimento da decisão-notificação
(AR 1088 e 1089), às fls. 1.261/1.263 dos autos, relativa à Decisão nº 06/2018/DICOL/PREVIC, de 02 de
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abril de 2018, publicada em 02 de maio de 2018 no Diário Oficial da União – DOU, realizada por meio
dos Ofícios nº 1088/2018/PREVIC e nº 1089/2018/PREVIC, ambos de 03 de maio de 2018, constam com
aposição de data anterior à data da respectiva decisão, reconheço a tempestividade dos recursos com
fulcro nas declarações dos próprios autuados (boa-fé objetiva), constantes nas respectivas peças recursais,
bem como nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

DOS RECURSOS

3. Antes de adentrar, propriamente, na análise dos pontos suscitados nos recursos interpostos,
faz-se necessária breve ressalva acerca das teses suscitadas pela defesa: nada obstante as defesas terem
sido apresentadas em peças recursais distintas - sendo uma do Senhor Antônio Carlos Conquista, por
meio de seus advogados, e a outra, dos demais autuados - possuem teses semelhantes e correspondentes,
diferindo, apenas, naquilo que é peculiar a cada parte.

4. À vista disso, tendo em vista o entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, dos argumentos
trazidos pelas partes (Vide STJ - REsp 1284268/SC – Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJU de 13 de fevereiro de 2017, e REsp 739.711/MG – Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJU de 14
de dezembro de 2006) e considerando que o recorrente Antônio Carlos Conquista refuta, no item 07 de
seu recurso, o fato de que o órgão julgador, em primeiro grau, não “esmiuçou” completamente as diversas
razões apresentadas na sua defesa, esta conselheira reserva-se o direito de realizar a análise de forma a
correlacionar as teses de mesmo/igual teor, desmembrando, somente, naquilo que apresentar as devidas
particularidades.

5. Salienta-se que tal  medida torna-se relevante mediante a  extensão das  teses de defesa,
porém fundadas  nos  mesmos  argumentos,  e  no  próprio  princípio  da  eficiência  que  rege  os  atos  da
Administração  Pública,  uma  vez  que  a  análise  pormenorizada,  conforme  reclama  o  recorrente,  se
estenderia por mais de uma reunião deste Colegiado, sendo, contudo, infrutífero para os interessados.

DAS PRELIMINARES

I - Nulidade do Auto de Infração. Inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Cerceamento de Defesa (Indeferimento de provas: depoimento das partes e prova pericial)

6. Afirmam os recorrentes que o indeferimento pela Previc ao pedido de depoimento dos
interessados e da realização da prova pericial violou o devido processo legal, considerando que teria
acarretado o cerceamento dos direitos ao contraditório e à ampla defesa das partes. Segundo a defesa,
somente os autuados poderiam elucidar a verdade real dos fatos, não considerados na ação fiscal (posto
que se mantiveram alheios a todo o processo), enquanto que a prova pericial por um “expert” do mercado
financeiro se prestaria à constatação de que a aquisição do investimento atendeu às regras do mercado.

7. O processo administrativo sancionador assemelha-se, como bem lembrou os recorrentes,
em alguns pontos (frise-se alguns), ao processo penal: a fase da ação fiscal corresponde à da Investigação
Preliminar  do  Processo  (fase  pré-processual  ou  fase  do  Inquérito  Inquisitório),  a  qual  se  destina  à
investigação/apuração  dos  fatos  e  produção  de  provas,  sem a  obrigatoriedade  de  participação  do(s)
investigado(s).

8. Nessa fase,  a  autoridade responsável  poderá,  diante  da  inexistência  de  materialidade e
negativa de autoria, inclusive, propor o arquivamento do processo. Assim sendo, o(s) investigado(s) serão
chamados a se manifestar quando da constatação de indícios de materialidade e autoria (é quando se
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instaura a ação penal), exercendo, por conseguinte, os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

9. Reportando-se a essa analogia, consoante às disposições do art. 2º do Decreto nº 4.942, de
30 de dezembro de 2003, a lavratura do auto de infração é uma das  formas previstas  para iniciar  o
processo administrativo sancionador  no âmbito das  entidades  fechadas de previdência  complementar.
Logo, o momento indispensável à participação dos autuados com vistas ao exercício de seus direitos.

10. No caso em apreço, importa destacar que alguns autuados participaram sim da ação fiscal
2014/2015, situação do Senhor Antônio Carlos Conquista, como comprova os documentos acostados às
fls.  557/559  e  539/555  dos  autos,  relacionados,  respectivamente,  às  Solicitação  de  Informações  e
documentos – SIDs nº 01 e nº 05, de 2014, os quais foram recebidos e/ou respondidos pelo autuado
quando ainda em exercício na Entidade.

11. Ademais, conforme consta nas páginas 565/628, 721/752, 931/950, 985/999, 1000/1008,
1187/1191, 1195, 1264/1312 e 1313/1330 – todas peças de manifestação de defesa dos recorrentes, os
autuados fizeram, s.m.j., bom uso dos direitos ao contraditório e da ampla defesa.

12. Registre-se que, mesmo após a apresentação das defesas,  foi  concedido pelo Órgão de
Fiscalização prazo de mais 30 (trinta) dias para que os Recorrentes juntassem aos autos documentos e
provas complementares, além de, mais 10 (dez) dias para apresentação de alegações finais, não havendo
justificativa para o alegado prejuízo ao contraditório e ampla defesa, nem tampouco de prazo exíguo para
tal exercício, conforme alegado.

13. Com relação à prova pericial, importa salientar que, dado o princípio da indisponibilidade
do interesse público, a Administração Pública é mera gestora dos recursos públicos (não é proprietária da
coisa pública). Assim, considerando que os recursos públicos são limitados e dada a quantidade de ações
fiscalizatórias,  conclui-se  que  seria  impraticável  que  a  Previc  designasse,“as  suas  expensas”,  perito
expert do mercado financeiro em todas as ações fiscais. Todavia, verificou-se que, tendo esta indeferido o
pedido, facultou aos defendentes a produção de tal prova o que não ocorreu.

14. Quanto  ao  pedido  de  acesso  a  “todos  os  documentos  da  ação  fiscal”,  nota-se  que  os
documentos especificados, como os Relatórios da Diretoria Financeira, Relatório do Rating preliminar da
LF Rating,  Relatório  de  Opinião  Legal,  Balanços Patrimoniais  do  emissor  da  CCI  e  do  emissor  da
debênture, Laudo de Avaliação Técnica, Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, atas
de reunião do COMIN e do Conselho Deliberativo, fizeram-se constar nos autos, possibilitando-se, assim,
a formação da convicção dos fatos apurados.

15. Ainda  acerca  disso,  cabe  ainda  destacar  que  as  requisições  de  produção  de  provas
realizadas pelos recorrentes, às fls. 636/645 dos autos, foram, devidamente, atendidas como comprova a
CT/PRE – 105/2015, à fl. 651. Assim, caso existam outros documentos, capazes de modificar ou trazer
novos fatos à análise, seria imperioso a correta especificação.

16. Assim, manifesto posicionamento no sentido de indeferir a preliminar relativa a nova
produção de provas,  por  entender  que se trata  de  alegação,  meramente,  protelatória,  bem como pela
negativa de nulidade do AI pelos motivos elencados.

II  -  Subjetividade  extrema  na  lavratura  do  Auto:  Violação  aos  princípios  da  impessoalidade,
motivação  e  atividade  vinculada.  Consequente  violação  ao  princípio  constitucional  do  devido
processo legal. Nulidade por ausência de descrição precisa da conduta ilícita. Da competência do
COMIN.

17. Novamente, argumentam os Recorrentes que, além de extrema subjetividade na lavratura
do Auto, o processo de fiscalização que originou a autuação ocorreu à revelia dos interessados, e que a
troca de informações entre o Postalis e a Previc ocorreu sem a participação dos autuados, os quais, em sua
maioria, não integravam mais o quadro de dirigentes da entidade.
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18. Requerem, assim, a nulidade da Decisão nº 06/2018/DICOL/PREVIC, em razão da não
participação dos Recorrentes  quando do início da ação fiscal,  bem como do indeferimento ao pleno
acesso à documentação relativa à operação questionada.

19. Com  relação  à  alegação  de  subjetividade  na  lavratura  do  auto  de  infração,  não  se
vislumbra, a partir da análise dos documentos carreados ao processo, qualquer indício por parte do órgão
Fiscalizador de atuação nesse sentido.

20. Quanto à ausência de participação dos autuados, durante à fase da ação fiscal, conforme já
mencionado,  nos  itens  7/9  deste,  não  se  vislumbra  o  prejuízo  à  defesa  dos  autuados  nos  moldes
suscitados, considerando os prazos e os vários momentos em que exercitaram tal direito.

21. Com relação à violação aos princípios da impessoalidade, motivação e atividade vinculada
e, correlata ausência de descrição precisa da conduta ilícita, cabe mencionar que a autuação decorreu,
conforme consta no AI e no Parecer  nº  133/2017/DICOL, às  fls.  1017/1046,  pela falta  de adequada
análise de riscos, ausência de apresentação de análise de rating definitivo e pela não comprovação do
devido registro dos imóveis (garantia) oferecidos em alienação fiduciária.

22. Não cabendo a alegação de imputação genérica ou mesmo,  como destaca o recorrente
Antônio Carlos Conquista, por responsabilização automática (diante da mera posição do cargo ocupado).
Ora, parece claro que a assunção de um cargo implica em todas as responsabilidades dele decorrentes
(competências legais); assim, atribuir isenção de responsabilização ao fato de, na prática, as ações não
ocorrem, exatamente, conforme determina as normas reguladoras, além de ser incoerente, equivale ao
estímulo por parte do Estado ao comportamento ilícito ou, no mínimo, negligente.

23. Além disso, diferentemente do que alega o Senhor Antônio Carlos Conquista, no sentido
de que, dadas suas competência regimentais, não participou, em nenhum momento das discussões do
COMIN, relativas às proposições sobre a CCI Quinze de Maio, as atas das 558ª e 561ª reuniões ordinárias
do Comitê,  às  fls.  143/149,  por  ele  assinadas  (juntamente com as  assinaturas  dos  demais  autuados),
comprovam o contrário. Ressaltando que, na primeira, ocorreu a proposição do referido investimento e,
na segunda, sua efetivação, cabendo destaque:

“O membro José Carlos Rodrigues Sousa apresenta ao Comitê relatório de investimento

em  Cédulas  de  Crédito  Imobiliário  CCI  da  empresa  Quinze  de  Maio  Incorporação

Imobiliária Ltda. Informa que os indicadores extraídos dos demonstrativos financeiros

da empresa revelam-se satisfatórios e que a emissão atende a todos os requisitos legais,

inclusive aqueles previstos na Política de investimento.  O risco,  mensurado pela LF

Rating, alcançou a notação “AA’\ que é considerada, para fins de enquadramento na

Resolução CMN n°.3.45ó,  como sendo de risco  muito  baixo  de  crédito.  O  prazo  da

emissão é de seis anos(72 meses), e a taxa ofertada pelo emissor é de IGPM mais 8%

a.a.. Finaliza manifestando-se favorável à realização da operação. O Comitê recomenda

a participação  do  Instituto  na  oferta  em discussão,  até  o  limite  legal,  pela  carteira

própria.”

24. Além  disso,  encontra-se,  entre  as  competências  do  Administrador  Estatutário
Tecnicamente Qualificado – AETQ, a validação das informações relativas aos investimentos da entidade,
assim sendo, não cabe eximir-se da responsabilidade, uma vez o autuado exercia tal função há época da
aquisição da CCI Quinze de Maio.

25. Ainda com relação às competências, no que diz respeito aos membros do COMIN, alegam
os recorrentes que compunham o Colegiado que, por ser órgão de assessoramento técnico e, portanto,
suas  manifestações  assumirem cunho,  meramente,  opinativo;  a  impossibilidade de  aplicação de  pena
diante da ausência do caráter decisório de suas manifestações.
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26. Como citado por um dos recorrentes, às fls. 732, a aquisição de uma CCI pelo Postalis
envolvia um ciclo de atividades complexas e interligadas (com participação de vários atores da entidade),
assim, não cabe a alegação de que os membros do COMIN são isentos de responsabilidade por serem
suas manifestações  de cunho opinativo/acessório.  Frise-se que, mesmo antes da edição da Resolução
CMN 4.661, de 25 de maio de 2018, a Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, os manuais de
boas  práticas,  além  de  outros  normativos  relativos  ao  Regime  de  Previdência  Complementar,  já
propiciavam tal interpretação, vindo a norma, apenas, explicitar tal entendimento.

27. Por  certo,  que  acerca  da  aferição  de  responsabilidade  de  acordo  com atos  praticados
incorre-se  na  necessária  individualização  da  conduta  e,  consequentemente,  da  dosimetria  da  pena,
todavia, esse assunto será tratado em tópico específico.

28. Diante do exposto, afasto a alegada preliminar de violação aos princípios constitucionais
da impessoalidade, motivação e atividade vinculada, bem como de violação ao princípio constitucional do
devido processo legal e da ausência de descrição precisa da conduta ilícita.

III  –  Da  necessidade  de  conexão  dos  autos.  Da  ausência  de  individualização  da  conduta.
Dossimetria da pena e circunstância atenuante.

29. Os Recorrentes afirmam que a lavratura do auto de infração ocorreu em conjunto com
outras  autuações  (sendo  doze  simultâneas  de  um  total  de  vinte  três  autuações),  caracterizando  a
inexistência de um padrão normal e razoável por parte da Fiscalização e ensejando prejuízo à defesa.
Alegam,  ainda,  falta  de  proporcionalidade,  razoabilidade  e  individualização  das  condutas  quando da
aplicação das sanções administrativas (multas mesmo valor), sem diferenciar as competências de cada
recorrente.

30. Retomam as alegações acerca da impossibilidade de penalizar os membros do COMIN.
Afirmam que, diante das similaridades (mesmas partes, idênticos recorrentes, mesma ação fiscal, mesmo
objeto e mesma capitulação), deveria haver a reunião dos processos (julgamento conjunto), aplicando
somente a penalidade indicada em um dos autos.

31. Os argumentos dos Recorrentes, porém, não merecem prosperar, em relação à exclusão dos
membros do COMIN do Auto de Infração, pelas razões já apresentadas (participação, em algum grau, do
processo de aplicação) e,  em relação à conexão dos processos,  eis  que os demais autos de infração,
oriundos ou não de mesma fiscalização, ainda que possuam idênticos atuados e mesma tipificação, são
originários de irregularidades apontadas em operações distintas, não possuindo, dessa forma, qualquer
relação com os fatos que ensejaram a presente autuação.

32. Salienta-se que o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4.942, de 2003, possibilita a
lavratura,  em  uma  mesma  atividade  de  fiscalização,  de  tantos  autos  de  infração  quantas  forem  as
infrações cometidas. Assim sendo, não se verifica no presente caso amparo legal para pedido de conexão
das autuações.

33. Contudo, tendo em vista que a Decisão nº 09/2017/DICOL/PREVIC, foi anulada para a
mudança  na  dosimetria  da  pena,  sendo  substituída  pela  Decisão  nº  06/2018/DICOL/PREVIC,
considerando  um  equívoco  no  julgamento  acerca  do  autuado  que,  de  fato,  exercia  a  função  de
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ, à época dos fatos, Senhor Antônio Carlos
Conquista, sem, contudo, alterar a pena daquele ao qual fora atribuída erroneamente, o Senhor Ricardo
Oliveira Azevedo, acolho parcialmente a preliminar no sentido de afastar a sugerida conexão de todos os
autos de infração lavrados nesta ação fiscal  e  de retirar  os membros do COMIN, mas de acolher  a
individualização das condutas por meio de uma justa aplicação da pena – dosimetria da pena, na
qual sugiro:
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a) Em  relação  ao  Senhor  Antônio  Carlos  Conquista  (Diretor-Executivo  e  AETQ)  –
substituir a pena de inabilitação pela pena de suspensão em 180 dias e manter a pena de
multa no valor de R$ 40.339,59 (quarenta mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e
nove centavos), considerando o teor dos documentos juntados, às fls. 753/783 dos autos,
restando comprovadas as medidas adotadas por este no intuito de minorar os efeitos da
operação  (dos  quais,  destaca-se  a  efetiva  promoção  de  ação  executória  das  garantias
oferecidas antes da autuação);

b) Em relação ao Senhor Ricardo Oliveira Azevedo (Diretor-Financeiro) – excluir pena
de inabilitação, por ter sido imposta quando do entendimento equivocado da cumulação, à
época do investimento, das funções de Diretor-Financeiro e de AETQ, e manter a pena de
multa no valor de R$ 40.339,59 (quarenta mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e
nove centavos); e

c) Em relação  aos  demais  membros  do  COMIN:  José  Carlos  Rodrigues  Sousa,  João
Carlos Penna Esteves e Mônica Christina Caldeira Nunes – manter a pena de multa no
valor de R$ 40.339,59 (quarenta mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove
centavos), considerando que, de acordo com a Portaria Previc nº 696, de 13 de dezembro
de 2011, não existe gradação para tal sanção, consistindo na pena mínima desta espécie
para o tipo de enquadramento – art. 64 do Decreto nº 4.942, de 2003.

34. Cabe  salientar  que  inexiste  a  possibilidade  de  conversão  das  penas  em  advertência,
conforme requerem os autuados, tendo em vista que o art. 64 do Decreto nº 4.942, de 2003, não prevê tal
penalidade (princípio da legalidade).

35. Por fim, acerca de possíveis atenuantes genéricas constantes na legislação penal, oportuno
lembrar  que,  embora  o  processo  administrativo  sancionatório  tenha  algumas  similaridades  com  o
processo penal, tratam-se de esferas autônomas e independentes de finalidades distintas. Nesse sentido,
também, cabe o reforço de que a isenção de penalização no processo que apurou irregularidades, nos
denominados Fundos de Pensão, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão,
não se comunica com o processo administrativo sancionador.

IV - Aplicabilidade do art. 22, §2º, do Decreto nº 4.942, de 2003, bem como possibilidade de
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Não quantificação do suposto prejuízo.
Suspensão por celebração de TAC entre a Previc e o Postalis, com intervenção e anuência de seu
patrocinador

36. Argumentam os Recorrentes ser possível a aplicação do instituto previsto no §2º do art. 22
do Decreto nº 4.942, de 2003, bem como a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC,
diante da não quantificação do suposto prejuízo, assim como pelo fato de estarem presentes as condições
e requisitos necessários à aplicação de tal instituto.

37. Quanto à preliminar em questão, cabe lembrar o que bem determina a Instrução Previc nº
03, de 29 de junho de 2010, em seu art. 3º, in verbis:

“Art. 3º O TAC somente poderá ser celebrado quando:

I  -  não tiver  havido  prejuízo  financeiro  à  EFPC ou  a  plano  de  benefícios  por  ela

administrado, salvo se a proposta abranger o ressarcimento integral desse prejuízo;

II  -  for  possível  corrigir  a  irregularidade,  mediante  a  adequação  de  determinadas

práticas aos ditames legais e da regulação em vigor; e

III - não tiver havido, nos últimos 5 (cinco) anos, a celebração de outro TAC relativo à

mesma infração nem o descumprimento de outro TAC anteriormente firmado pelo mesmo

compromissário.” - Sic
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38. Ainda que afastado o entendimento acerca da existência, ou não, da tese de perigo abstrato
em relação ao enquadramento realizado no AI, nota-se que, tanto a prerrogativa do § 2º do art, 22 do
Decreto  4.942,  de  2003,  como  a  celebração  do  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  -  TAC  está
condicionada  ao  preenchimento  de  outros  requisitos,  dentre  os  quais,  destaca-se  a  possibilidade  de
correção da irregularidade, o que não se vislumbra no caso em apreço, considerando que a operação já
fora realizada e que, diferentemente, do que alegam os recorrentes, a ação de execução não corrige os
erros da aplicação, apenas, busca minorar os efeitos da assunção dos riscos, tendo em vista que a CCI
Quinze de Maio está lastreada em créditos quirografários (ordem de credores) e a ausência da adequada
averbação dos imóveis, dados como garantia, em alienação fiduciária, o que fragiliza, exponencialmente,
a execução de tais garantias.

39. Como se vê, as medidas tomadas constituem-se em ações reativas e que, sozinhas, não
garantem a satisfação da obrigação assumida. Ainda acerca dos requisitos para a celebração do TAC, não
merece prosperar a tese de que a celebração de TAC, entre a Previc e o Postalis, relativa ao Processo nº
44011.000237/2015-21, com vistas a evitar equacionamento de déficit, supre a possibilidade de correção
do investimento em questão, por estar, supostamente, contido no valor mencionado de R$ 3.595 bilhões,
sem, contudo, referência expressa. No que tange a não disponibilização por parte do Órgão Fiscalizador
da íntegra do Processo referente ao TAC em questão, entende-se sanado, vez que os próprios recorrentes
afirmam que foi disponibilizado, na íntegra, no site do Postalis.

40. Diante do exposto, afasto a preliminar de aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Decreto nº
4942, de 2003 e a possibilidade de celebração de TAC.

DO MÉRITO

41. Com relação ao mérito, os Recorrentes argumentam que:

a) Inadequação do tipo infracional: o tipo previsto no artigo 64 do Decreto nº 4.942, de
2003 é de natureza comissiva e não omissiva (“aplicar...”);

b) O compromisso do Gestor  de  EFPC e a  existência de um cuidadoso “processo de
investimento” – obrigação meio e não de resultado;

c) Negativa de autoria: observância da regra de governança corporativa;

d) Análise técnica adequada;

e) Da rentabilidade pactuada;

f) Responsabilidade  solidária  de  todos  os  Diretores  da  Entidade  pelo  investimento
realizado, bem como dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

42. Analisando o investimento em questão e os procedimentos adotados para sua realização,
observa-se de maneira clara o cometimento das infrações descritas no Auto de Infração nº 33/15-46, uma
vez que a avaliação dos riscos da operação feita pelo Postalis não cumpriu com as exigências estipuladas
na legislação.

43. É sabido que um dos princípios norteadores da ação de qualquer gestor é o princípio do
homem prudente, positivado no art. 1.011 do Código Civil, o qual estabelece que:

"Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o

cuidado  e  a  diligência  que  todo  homem  ativo  e  probo  costuma  empregar  na

administração de seus próprios negócios."

44. Segundo a  política  de  investimento  do  PostalPrev,  a  análise  prévia  dos  riscos  deveria
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contemplar, além das características particulares do investimento, o impacto que sua aquisição causaria na
carteira do plano de benefícios (retorno e enquadramento). De acordo com o relatório resultante da Ação
Fiscal, verificou-se, apenas, a existência de documentos que abordavam, indiretamente, o risco de crédito
(Relatórios da Diretoria Financeira, Relatório do Rating, preliminar, da LF Rating, Relatório de Opinião
Legal e Balanços Patrimoniais do emissor da CCI e do emissor da debênture).

45. Não constam, nos autos, documentos relacionados a qualquer discussão ou mesmo menção
acerca dos riscos da operação durante a tomada de decisão do investimento, bem como as implicações da
aquisição  desse  título  para  o  plano  de  benefícios,  especialmente,  sob  a  ótica  de  possíveis  perdas
relacionadas ao risco de crédito, de concentração, de liquidez e legal. Também, não teria sido observada a
análise acerca do risco do investimento em face da situação financeira das emissoras dos títulos (CCI e
Debêntures) e suas fiadoras e das garantias apresentadas.

46. Estranha a alegação do autuado Antônio Carlos Conquista de que o fato de não existir
qualquer  menção  nas  atas  ou  em  qualquer  outro  documento  que  compõe  este  processo  acerca  das
discussões dos riscos da operação não comprova que não ocorreu.

47. Com a aquisição da CCI Quinze de Maio, sem analisar todos os riscos que envolviam a
operação, os autuados descumpriram com seu dever de diligência, sobretudo, considerando o fato das
empresas envolvidas pertenceram ao mesmo grupo econômico e da situação financeira dessas empresas,
que já apontavam um alto nível de endividamento frente ao patrimônio líquido.

48. Mesmo  não  havendo  um  modelo  a  ser  seguido  em  todas  as  decisões  de  riscos  nos
investimentos,  verifica-se  no  presente  caso  que  a  entidade  não  observou  com o  devido  cuidado  os
diversos fatores que poderiam comprometer a aplicação realizada.

49. Coaduna-se com o entendimento dos recorrentes acerca da obrigação do gestor da EFPC
ser obrigação de meio e não de resultado, o que só reforça mais o dever de diligência e a necessidade de
observância das normas legais, ou seja, é, justamente, diante da impossibilidade de garantir resultados,
dadas  as  várias  variáveis,  sobretudo,  externas  que  afetam os investimentos  dessas  entidades,  que  os
gestores devem reforçar as medidas preventivas relacionadas à avaliação de riscos.

50. Em suma,  resta  comprovado,  portanto,  o  descumprimento  das  exigências  previstas  na
legislação para realização do investimento, o que vai de encontro ao alegado no recurso apresentado pelos
defendentes  de que “os  Recorrentes,  cada  um dentro de  sua competência,  cumpriram a Política de

Investimentos do Postalis e todas as normas legais”.

51. Apesar  dos  Recorrentes  defenderem  a  tese  de  que  todos  os  membros  da  Diretoria-
Executiva  e  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  deveriam ter  sido  responsabilizados,  uma  vez  que
responderiam solidariamente com relação ao fato de acordo com as atribuições previstas no Estatuto da
entidade, restou comprovado, conforme tratado em sede de preliminar, que o investimento em questão
ocorreu  sob  responsabilidade  do  Diretor  Financeiro,  do  Diretor  Presidente  (que  exercia  a  função  de
AETQ) e dos membros do Comitê de Investimentos, não havendo razão para punição de outros agentes
não relacionados no Auto de Infração.

52. No que se refere à  tese de inadequação do tipo infracional,  tendo em vista  a  conduta
ensejar ato comissivo do agente, e o autuado Antônio Carlos da Conquista alegar, em sua defesa, que não
praticou  e  nem  participou,  em  nenhum  momento,  das  deliberações,  bem  como  da  aquisição  do
investimento em questão, verificou-se, conforme já aludido na análise das preliminares, sua assinatura em
vários documentos, inclusive, nas atas do COMIN, que indicaram como positiva a operação.

53. Ademais,  em que  pese  a  conduta  do  tipo  infracional  esteja  expressa  em “aplicar  os

recursos garantidores...”, nota-se que envolve todos os atores que de alguma forma contribuíram para a
aplicação  e,  não  apenas,  os  que  possuem poder  decisório,  como alega  os  autuados  ex-membros  do
COMIN, ao que, s.m.j., caso fosse essa a intenção do legislador ordinário, ter-se-ia utilizado de verbo
mais adequado: “autorizar a aplicação dos recursos garantidores.”.

54. Portanto, estando a penalidade aplicada pelo Órgão de Fiscalização em consonância com o
positivado, ressalvada a preliminar acerca da individualização da conduta e, consequente, dosimetria da
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pena, não se mostra razoável, como requer os recorrentes, a nulidade do Auto de Infração, nem tampouco
da Decisão nº 06/2018/DICOL/PREVIC, requerendo apenas, reforma no que tange a aferição acerca da
medida de responsabilidade de cada autuado na sanção imposta.

55. Ante  o  exposto,  voto  pelo  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  VOLUNTÁRIO
apresentado pelos Recorrentes, afasto as preliminares suscitadas, exceto a relativa à individualização da
conduta e, consequente, dosimetria da pena, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, para julgar procedente
o Auto de  Infração nº  33/15-46,  de  30 de  setembro de  2015,  mantendo,  parcialmente,  a  Decisão nº
06/2018/DICOL/PREVIC, de 02 de abril de 2018.

É como voto.

Caso prevaleça o entendimento acima, proponho a seguinte ementa:

Brasília, 30 de janeiro de 2019.

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  QUINZE  DE  MAIO,  SEM  ADEQUADA
ANÁLISE  DE  RISCOS,  SEGURANÇA  E
RENTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
APONTADOS.  PROCEDÊNCIA  DO  AUTO  DE
INFRAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Documento assinado eletronicamente

ELAINE BORGES DA SILVA

Membro Suplente da CRPC

Representante dos Servidores Federais Titulares de Cargo Efetivo
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Referência: Processo nº 44011.000465/2015-00. SEI nº 1725506
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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 - 30 de janeiro de 2019

Relator: Elaine Borges da Silva

Processo: 44011.000465/201500

Auto  de
Infração nº:

0033/1546

Decisão nº: 37/2017/DICOL/PREVIC

Recorrentes: Ricardo  Oliveira  Azevedo,  José  Carlos  Rodrigues  Sousa,  Mônica  Chistina  Caldeira
Nunes, João Carlos Penna Esteves e Antônio Carlos Conquista 

Recorrida: 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVIC

Entidade: POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos

Voto  do
Relatora:

Conheceu dos recursos. Preliminares: " I - Nulidade do Auto de Infração. Inobservância
dos  princípios  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  Cerceamento  de  Defesa
(Indeferimento de provas: depoimento das partes e prova pericial) ....Assim, manifesto
posicionamento no sentido de indeferir a preliminar relativa a nova produção de provas,
por entender que se trata de alegação, meramente, protelatória, bem como pela negativa
de nulidade do AI pelos motivos elencados." "     II - Subjetividade extrema na lavratura
do Auto: Violação aos princípios da impessoalidade, motivação e atividade vinculada.
Consequente violação ao princípio constitucional do devido processo legal. Nulidade
por  ausência  de  descrição  precisa  da  conduta  ilícita.  Da  competência  do  COMIN.
...  afasto  a  alegada  preliminar  ..."   III  -  Das  ações  fiscais  desproporcionais.  Da
necessidade  de  conexão  dos  autos.  Da  ausência  de  individualização  da
conduta. Dossimetria da pena e circunstância atenuante. ..."  " ... acolho parcialmente a
preliminar  no  sentido  de  afastar  a  sugerida  conexão  de  todos  os  autos  de  infração
lavrados  nesta  ação  fiscal  e  de  retirar  os  membros  do  COMIN,  mas  de  acolher  a
individualização das condutas por meio de uma justa aplicação da pena – dosimetria da
pena, ..." Mérito:  " ...voto pelo CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
apresentado  pelos  Recorrentes,  afasto  as  preliminares  suscitadas,  exceto a relativa  à
individualização da conduta e, consequente, dosimetria da pena, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO,  para  julgar  procedente  o  Auto  de  Infração  nº  33/15-46,  de  30  de
setembro de 2015, mantendo, parcialmente, a Decisão nº 06/2018/DICOL/PREVIC, de
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02 de abril de 2018...."

Representantes Votos

JOÃO PAULO DE SOUZA 

Participantes e Assistidos de planos de
benefícios das EFPC - Titular 

Acompanhou o voto da relatora.

MARCELO SAMPAIO SOARES

Patrocinadores e Instituidores de planos de
benefícios das EFPC - Titular 

Ausente justificadamente.

CARLOS ALBERTO PEREIRA

Entidades Fechadas de Previdência
Complementar - Titular 

Acompanhou o voto da relatora. 

ALDREDO SULZBACHER
WONDRACEK

Servidores federais titulares de cargo efetivo
- Titular 

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. 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  Ricardo
Oliveira  Azevedo e  afastou  a  preliminar  em relação  a
Antônio  Carlos  Conquista  e  afastou  a  preliminar  em
relação  a  José  Carlos  Rodrigues  Sousa,  João  Carlos
Penna Esteves e  Mônica Christina Caldeira Nunes.  No
mérito negou provimento aos recursos.

MAURICIO TIGRE VALOIS

 Servidores federais titulares de cargo efetivo
- Titular 

Impedido, nos termos do disposto no art. 42, inciso II do
Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010.

MARIO AUGUSTO CARBONI

Servidores federais titulares de cargo efetivo
-  Presidente

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
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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. 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  Ricardo
Oliveira  Azevedo e  afastou  a  preliminar  em relação  a
Antônio  Carlos  Conquista  e  afastou  a  preliminar  em
relação  a  José  Carlos  Rodrigues  Sousa,  João  Carlos
Penna Esteves e  Mônica Christina Caldeira Nunes.  No
mérito negou provimento aos recursos, 

Sustentação Oral: Daniel Pulino -  Procurador da PREVIC e  Marcelo de Araújo Pinheiro - OAB nº
211.243

Resultado: 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.

Brasília, 30 de janeiro de 2019.
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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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publica-se o resultado do julgamento da 87ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos dapublica-se o resultado do julgamento da 87ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da
Previdência Complementar, realizada em 30 de janeiro de 2019.Previdência Complementar, realizada em 30 de janeiro de 2019.

1) Processo nº 45183.000004/2016-091) Processo nº 45183.000004/2016-09
Auto de Infração nº 0013/16-10Auto de Infração nº 0013/16-10
Decisão nº 37/2017/Dicol/PrevicDecisão nº 37/2017/Dicol/Previc
Recorrentes: Sandro Rogério Lima Belo e Wagner Percussor Campos;Recorrentes: Sandro Rogério Lima Belo e Wagner Percussor Campos;
Recorrido: Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREVICRecorrido: Superintendência Nacional de Previdência Complementar/PREV
Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme LoureiroProcuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme Loureir

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

de nulidade por descumprimento dos princípios da impessoalidade, motivação, atividadede nulidade por descumprimento dos princípios da impessoalidade, motivação, atividade
vinculada; Incidência de prescrição quinquenal; cerceamento de defesa, indeferimento devinculada; 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 eprodução 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 dede Celebração de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta; Competência do Comitê de
Investimentos. Preliminares afastadas e prejudicial de mérito afastada. Aplicação deInvestimentos. Preliminares afastadas e prejudicial de mérito afastada. Aplicação de
recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios emrecursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em
desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Investimentodesacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacion
em Cédulas de Crédito Imobiliário sem as garantias reais suficientes. Irregularidadeem Cédulas de Crédito Imobiliário sem as garantias reais suficientes. Irregularidade
configurada. Improcedência do recurso. 1.A aquisição de Cédulas de Crédito Imobiliário semconfigurada. Improcedência do recurso. 1.A aquisição de Cédulas de Crédit
a formalização de garantias reais suficientes, viola o disposto nos arts. 1º, 4º, incisos I, II ea 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 bensIV, 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 quede terceiros deverá empregar na condução de sua gestão a mesma prudência que
empregaria na gestão dos seus negócios próprios. Este princípio encontra-se positivado noempregaria 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 Códigoart. 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 infraçãoCivil. 3.Demonstrado o nexo causal entre as condutas dos autuados e a infraç
administrava, cabe a imputação de responsabilidade aos infratores. 4.Inaplicabilidade daadministrava, 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 àprerrogativa 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 decelebração 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


