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RELATÓRIO

RECURSO VOLUNTÁRIO

1. Tratam-se de Recursos Voluntários, interpostos pelos recorrentes Gerson Carrion de Oliveira,
Janice Antônia Fortes, Jeferson Luis Patta de Moura, José Joaquim Fonseca, Marco Adiles Moreira, Paulo
César Santos Maciel e Ponciano Padilha, contra a decisão da DICOL/PREVIC, que, aprovando a Nota nº
479/2018/CDC II/CGDC/DICOL, que tratava do Relatório Conclusivo da Comissão de Inquérito
Administrativo originado do regime especial da Fundação CEEE, aplicou as seguintes penalidades aos
recorridos:

 

RECORRIDO Art. 92 - Decreto nº 4.942/2003 Art. 110 – Decreto nº 4.942/2003 TOTAL DAS PENALIDADES

 

Marco Adiles Moreira Garcia

(Presidente do CD)

R$ 28.592,10 e Inabilitação por 2 anos R$ 28.592,10 e Inabilitação por 2 anos
R$ 57.184,20, cumulada com a pena de

inabilitação por 4 anos

Gerson Carrion de Oliveira

(Presidente da entidade após 27/04/2017)
R$ 28.592,10 e Inabilitação por 2 anos R$ 28.592,10 e Inabilitação por 2 anos

R$ 57.184,20, cumulada com a pena de
inabilitação por 4 anos

Ponciano Padilha

Membro CD - Eleito
R$ 28.592,10 R$ 28.592,10 R$ 57.184,20

Paulo César Santos Maciel

Membro CD - Eleito
R$ 28.592,10 R$ 28.592,10 R$ 57.184,20

Janice Antônia Fontes

Presidente da entidade até 27/04/2017
R$ 28.592,10 - R$ 28.592,10

José Joaquim Fonseca Marchisio

Diretor Financeiro
R$ 28.592,10 R$ 28.592,10 R$ 57.184,20

Jeferson Luis Patta de Moura

Diretor Administrativo
R$ 28.592,10 R$ 28.592,10 R$ 57.184,20

 

2. As penalidades aplicadas, acima indicadas, decorreram da conclusão da DICOL quanto ao
cometimento, pelos recorrentes, das condutas típicas infracionais previstas nos artigos 92 e 110, do Decreto
nº 4.942/2003:

“Art. 92.  Instituir ou manter estrutura organizacional em desacordo com a
forma determinada pela legislação ou manter membros nos órgãos
deliberativo, executivo ou fiscal sem o preenchimento dos requisitos
exigidos pela legislação.

(...)

Art. 110.  Violar quaisquer outros dispositivos das Leis Complementares nos
108 e 109, de 2001, e dos atos normativos regulamentadores das referidas
Leis Complementares.”

 

3. O Relatório Conclusivo assim sintetiza quanto ao objeto de apuração da Comissão de
Inquérito Administrativo:

“A Comissão de Inquérito Administrativo instituída por Vossa Senhoria
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mediante a edição da Portaria n° 897, de 15 de setembro de 2017, publicada
no Diário Oficial da União, de 20/09/2017, Seção 2, pag. 33, prorrogada
pela Portaria n° 1175, de 19 de dezembro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União - DOU de 21 de dezembro de 2017 - nº 244, seção 1,
página 170, constituída para proceder ao Inquérito Administrativo na
Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, nos autos do
presente Processo nº 44011.006936/2017-47, conforme previsto no artigo 61
da Lei Complementar 109/01, combinado com os artigos 63, 65 e 66 da
mesma Lei, instaurado na forma do art. 40 e demais disposições do Decreto
nº 4.942, de 2003, para apurar as causas que levaram a referida
entidade ao regime de intervenção, bem como, a existência de
responsabilidade de seus administradores, conselheiros e controladores,
após o exame de toda documentação que compõe os presentes autos,
além dos documentos juntados nos ANEXOS, encontrando-se o processo na
condição prevista no art. 51, caput, do Decreto nº 4.942/03, vem,
respeitosamente, apresentar e submeter a deliberação de Vossa Senhoria suas
conclusões finais, na forma a seguir apresentada.”

4. De acordo os fatos narrados nos autos, a decretação de intervenção da Fundação CEEE de
Seguridade Social (ELETROCEEE) decorreu, inicialmente, de informação (recepcionada como denúncia)
do Diretor-Presidente do Grupo CEEE (Patrocinador), a qual foi protocolizada junto à PREVIC em
02/09/2016, dando conta de suposta irregularidade na eleição para presidência do Conselho Deliberativo da
entidade, ocorrida em 07/2016:

“Consoante o Estatuto da ELETROCEEE, em seu Artigo 22 (em anexo), o
Conselho Deliberativo é constituído de seis conselheiros titulares e seus
respectivos suplentes, sendo o Presidente do Conselho escolhido dentre os
três conselheiros titulares representantes das patrocinadoras. O mandato dos
conselheiros deliberativos é de quatro anos, sendo que o mandato para o
exercício da presidência do Conselho Deliberativo é de dois anos.

Nos anos bissextos, ocorre a troca de dois conselheiros titulares e respectivos
suplentes indicados pelas patrocinadoras, e um conselheiro titular eleito e
respectivo suplente. Nos demais anos pares, ocorre a troca de um
conselheiro titular e respectivos suplente, e dois conselheiros titulares eleitos
e respectivos suplentes.

Nesta senda, nesse ano de 2016 houve a troca de dois conselheiros titulares
indicados pelas patrocinadoras e de um conselheiro eleito, e a permanência
de um conselheiro indicado pela patrocinadora em 2014 e dois conselheiros
eleitos em 2014.

Quanto ao Presidente do Conselho Deliberativo, em reunião do referido
Conselho do dia 18/07/2016 (ata 685 do Conselho Deliberativo, em anexo),
o então Presidente (Ricieri Dalla Ventina Júnior), cujos mandatos de
Conselheiro e de Presidente do Conselho estavam por findar, renunciou ao
seu cargo de Presidente do Conselho.

Na mesma ocasião, o renunciante e outros dois membros do Conselho
Deliberativo indicados pelas patrocinadoras elegeram para Presidente o
Conselheiro Marco Adiles Moreira Garcia para assumir o cargo de
Presidente do Colegiado. (...)

Dez dias após, em 28/07/2016, após o devido processo de habilitação junto à
PREVIC, houve a posse de uma das novas conselheiras indicadas e de dois
suplentes indicados pelas patrocinadoras, bem como de conselheiros titular e
suplente eleitos conforme Súmula da Ata nº 686 (em anexo).

Como é de praxe, esperava-se, quando da posse da nova gestão (cujos
mandatos iniciam no mês de julho e terminam no mês de junho), nos termos
do Ofício nº 2.753/CGIG/DITEC/PREVIC, de 27/08/2014), que houvesse a
eleição de novo Presidente do Conselho Deliberativo.

Ocorre que na mesma data, o novel Presidente do Conselho Deliberativo,
que complementava o mandato do Presidente que renunciou, recusou-se a
proceder na eleição de Presidente do Conselho, tendo ficado consignado que
o assunto seria rediscutido quando da posse da Conselheira titular que ainda
estava em processo de habilitação por essa PREVIC, e que era passível de
ser votada.

 

Na reunião seguinte do Conselho Deliberativo o assunto foi retomado, já
com a posse da conselheira habilitada e indicada pelas patrocinadoras, porém
o Presidente do Conselho Deliberativo Marco Adiles considerou que seu
mandato não era em complementação ao do

Presidente que renunciara, mas sim um novo mandato e que, portanto, teria
dois anos para exercê-lo (Súmula da Ata n° 687 em anexo). (...)

 

Diante dessa situação, vêm as patrocinadoras socorrem-se da entidade
reguladora, dado que essa conduta afronta a governança estabelecida tanto
pelo Estatuto da ELETROCEEE quanto pela Lei Complementar n°
108/2001, dado que ambos dispõem que o Presidente do Conselho
Deliberativo deverá ser eleito pelos indicados pelas Patrocinadoras.

 

Frise-se que não há previsão estatutária ou legal de estabilidade no mandato
de dois anos como Presidente do Conselho Deliberativo, não cabendo,
portanto, a alegação do atual Presidente Marco Adiles de que tem
estabilidade como Presidente, não bastasse ter assumido apenas o restante do
mandato de Presidente que renunciou.

 

Diante do exposto, tendo em conta a gravidade da questão, dado que afeta
princípios básicos de governança da entidade, requer dessa autarquia
reguladora análise do caso, assim como determinação para que seja realizada
a eleição do Presidente do Conselho Deliberativo, dentre os três membros
indicados pelas patrocinadoras, nos termos do Estatuto da EFPC e Lei
Complementar n. 108/01.

 

E a providência requerida pelas patrocinadoras no exercício do dever de
tutela insculpido no Artigo 25 da Lei Complementar n° 108/2001.”
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5. Recepcionada a manifestação do Grupo CEEE como denúncia, após a devida análise pelo
órgão fiscalizador, concluiu-se no Despacho 23423, de 10/03/2017, que a eleição registrada na Ata
685/2016 (objeto da denúncia) teria o poder de escolher o novo Presidente apenas até a data prevista para o
término do mandato do presidente renunciante. Diante disto, foi emitido o Ofício nº
42/2017/ERRS/DIFIS/PREVIC à Diretora Presidente da EletroCEEE com cópia à Presidência do Conselho
Deliberativo, concedendo o prazo de 20 dias para o ajuste da irregularidade:

“2. Neste processo, que levou em consideração os argumentos apresentados
por esta EFPC em resposta ao Ofício nº 2967/2016/CGCP/DIFIS/PREVIC,
de 26/09/2016, apresentou a seguinte conclusão:

Assim, concluímos pela interpretação de que a eleição registrada na Ata
685/2016 tem o poder de alçar o Sr. Marco Adiles Moreira Garcia ao cargo
de Presidente do Conselho Deliberativo apenas até a data prevista para o
término do mandato do presidente renunciante, devendo-se realizar novas
eleições para o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da
EletroCEEE para o mandato que vai até 2018.

3. Segue anexo a este cópia do Despacho ERRS 23423, contendo a
fundamentação da conclusão proferida.

4. É concedido prazo de 20 (vinte) dias para que os órgãos estatutários da
Fundação CEEE apresentem a este Escritório Regional a comprovação da
adoção de medidas com o objetivo de acatar a referida decisão.”

6. Diante da determinação da Fiscalização, há notícia de que o Presidente do Conselho
Deliberativo à época, cujo mandato era questionado, o ora recorrente Marco Adiles Moreira Garcia,
impetrou Mandado de Segurança, cujo objeto era a obtenção de ordem contra a determinação da PREVIC,
bem como que foi apresentado recurso administrativo contra a decisão da DIFIS, o qual foi objeto de análise
no âmbito da PREVIC, tendo sido ao final julgado improcedente pela DICOL, conforme constou da
Decisão de Julgamento nº 11/2017, da 356ª Sessão Ordinária, de 01/06/2017, assim ementada, que encerrou
a fase administrativa em relação à determinação:

“RECURSO CONTRA DECISÃO DE DIRETOR. ELEIÇÃO DO
PRESIDENTE DO CD ELETROCEEE. RENÚNCIA NÃO
CONFIGURA TÉRMINO REGULAR DO MANDATO. SUBSTITUTO
DEVE FINALIZAR O MANDATO DO SUBSTITUÍDO. NÃO É
RAZOÁVEL QUE OS CONSELHEIROS CUJOS MANDATOS
FINALIZARIAM EM 2016 ESCOLHAM O PRESIDENTE PARA O
PERÍODO 2016-2018. NÃO PROVIMENTO.

1 - A renúncia do Presidente do CD não deve ser considerada como término
regular do mandato do antecessor.

2 - Em virtude da renúncia, os conselheiros devem eleger novo Presidente
para finalizar o mesmo mandato do renunciante.

3 - Não é razoável aceitar que, em decorrência da renúncia do Presidente, os
conselheiros cujos mandatos finalizariam em 2016 escolham o Presidente
para o período de 2016-2018.

4 - Manutenção da decisão da Diretoria de Fiscalização e Monitoramento
por seus próprios fundamentos. Inteligência do § 19 do art. 50 da Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do princípio constitucional da eficiência.

5 - Recurso conhecido e não provido, em instância terminativa, com
fundamento no inciso VII do art. 10 do Decreto na 8.992, de 2017.”

7. A Entidade Interessada foi então notificada, pelos Ofícios nº 1236 (com erro e posterior
reconhecimento pela PREVIC) e 1272, este último de 08/06/2017, concedendo novo prazo de 20 vinte dias
para que os órgãos estatutários comprovassem a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da
decisão, qual seja proceder nova eleição para a Presidência do Conselho Deliberativo, após a posse dos
Conselheiros Titulares com novo mandato quadrienal.

8. Cientificado também o Conselho Fiscal da entidade sobre a situação instalada, aquele órgão
manifestou-se pela CEEE/CF/0832-7, de 20/06/2017, recomendando ao presidente do Conselho
Deliberativo o cumprimento das medidas determinadas pela PREVIC, e orientando, ainda, a abster-se de
ajuizar ação judicial, possibilitando a harmonia entre os órgãos de governança.

9. Havendo indícios de que o Ofício nº 1272 não havia sido repassado aos membros do
Conselho Deliberativo pela Diretoria da entidade, nova missiva foi emitida, desta feita o Ofício
72/2017/ERRS/PREVIC, que fora entregue em mãos em 23/06/2017, esclarecendo novamente sobre o
prazo para adoção das medidas determinadas pela PREVIC, bem como sobre a imediata disponibilização do
teor do Ofício aos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal.

10. A entidade interessada exarou manifestações em relação ao Ofício 1272, identificadas sobre
os nºs 44011.005192/2017-43 e 44011.005193/2017-98, onde o Diretor Presidente da entidade solicita
esclarecimentos quanto à correção e aplicabilidade do disposto no Ofício da PREVIC, bem como assinala
que o Ofício remetida possuía endereçamento equivocado, não sendo remetido ao representante legal
habilitado no CAND.

11. Em outro expediente, a entidade informa que as determinações constantes dos Ofícios nº
1236 e 1272 foram submetidas ao Poder Judiciário, a quem competiria decidir sobre a legalidade e o caráter
cogente das determinações. Trata-se do processo nº 1005382-78.2017.4.01.3400, proposto pela entidade em
face da PREVIC, que objetivava em sede de antecipação de tutela a suspensão dos efeitos da decisão
proferida pela Superintendência. Há anotação de que no dia 21/06/2017 a pretensão da entidade foi
indeferida em juízo de cognição sumária.

12. Diante da ausência de cumprimento do determinando, a PREVIC emitiu os Ofícios nº 1636,
1638, 1639, 1640, 1641 e 1642, endereçados aos membros titulares do Conselho Deliberativo, convocando-
os para reunião a ser realizada com a Diretoria de Fiscalização, em Brasília. Havendo manifestação do
recorrente Marcos Adiles em relação ao custo das passagens, foi possibilitada a realização via
videoconferência.

13. Em resposta, teria sido remetido e-mail à Diretoria de Fiscalização, assinada pelo recorrente
Marcos Adiles, reiterando que a questão havia sido judicializada e que qualquer pretensão da PREVIC
deveria ser manifestada nos autos do processo judicial.

14. Após relatar os fatos acima destacados, a Nota nº 1004/2017/PREVIC, datada de 
07/08/2017, com fundamento no artigo 44, inciso III, da Lei Complementar nº 109/2001, sugere a adoção de
regime especial na entidade interessada, pelo suposto reiterado descumprimento do constante nos artigos 22,
por parte dos membros do Conselho Deliberativo, e 27, inciso III e 37, por parte do Diretor Presidente, todos
do Estatuto da entidade.

15. Nova análise realizada pela Nota nº 1139/2017/PREVIC, desta feita pela Coordenação Geral
de Regimes Especiais/DIFIS, concluiu que:

“32. Considerando que o grupo dominante na entidade, aboletados no
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Conselho Deliberativo e na Diretoria Executiva, já decidiram que não vão
cumprir a determinação da Previc sob hipótese nenhuma; considerando que
o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva estão acéfalos, pois os atos
de nomeação de seus “Presidentes” são nulos de pleno direito; e
considerando a total falta de compromisso de uma parte dos integrantes do
Conselho Deliberativo no relacionamento com o órgão fiscalizador;
propomos a decretação de intervenção na entidade, com base no inciso III do
artigo 44 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que
estabelece:

Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser
decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que
se verifique, isolada ou cumulativamente:

...

II – descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas
nos regulamentos dos planos de benefícios, convênios de adesão ou
contratos dos planos coletivos de que trata o inciso II do art. 26 desta Lei
Complementar;

...

33. O interventor que vier a ser nomeado, e desde já sugerimos o nome de
Roger Odillo Klafke, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado no
Escritório de Representação Nível 2 – Rio Grande do Sul, deverá, assim que
possível, proceder nova eleição para que sejam ocupados os cargos nos
órgãos internos da entidade, devolvendo-a à sua normalidade.

34. Ao Diretor de Fiscalização e Monitoramento para, se de acordo com a
decretação de intervenção na ELETROCEEE – Fundação CEEE de
Seguridade Social, com base no inciso III do artigo 44 da Lei Complementar
nº 109, de 2001, encaminhar a presente proposta para deliberação da
Diretoria Colegiada.”

 

16. Pela Portaria nº 780, de 14 de agosto de 2017, publicada no D.O.U de 15 de agosto de 2017,
foi decretada a intervenção da entidade interessada, pelo prazo de 180 dias, e pela Portaria nº 781, de 14 de
agosto de 2017, publicada no D.O.U de 15 de agosto se 2017, foi nomeado como interventor o Sr. Roger
Odillo Klafke.

17. Ato contínuo, pela Portaria nº 897, de 15 de setembro de 2017, publicada no D.O.U. de 20
de setembro de 2017, com base no artigo 40, do Decreto nº 4.942/2003, foi constituída a Comissão de
Inquérito Administrativo, composta por 3 servidores designados, responsáveis para apuração das causas que
levaram à intervenção da entidade, bem como para apuração de responsabilidades dos diretores e
conselheiros. Em 25/09/2017 foi devidamente instalada a referida Comissão.

18. Dentre os atos de apuração praticados pela Comissão de Inquérito Administrativo, como
requisição de contratos de assessoria na área jurídica dos últimos cinco anos e de outros documentos ao
interventor, além da juntada de vasta documentação referente aos fatos ora em debate, como atas, ofícios e
respostas, bem como denúncia do Grupo CEEE (Patrocinador), foram designadas também as oitivas de
membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, as quais foram devidamente
realizadas.

19. Pelo Parecer nº 852/2017/CIA I/CGPS/DIFIS, foi feita a devida Ultimação de Instrução, nos
termos do que dispõe o artigo 43, do Decreto nº 4.942/2003, descrevendo as irregularidades supostamente
identificadas, tipificando os fatos, indicando os dispositivos legais, em tese, infringidos, identificando os
agentes responsáveis por tais atos infracionais e as penalidades respectivas penalidades que seriam
aplicáveis.

20. Resumidamente, na Última de Instrução, foram indiciados os ora recorrentes e foram
excluídos do Inquérito Administrativo diversos outros dirigentes e conselheiros. Ao final, foram notificados
os então indiciados para apresentação de Defesa no prazo legal. Em ato subsequente, foram designadas as
datas para a realização dos interrogatórios dos mesmos, junto à comissão instalada.

21. Devidamente notificados, os ora recorrentes Marco Adiles Moreira Garcia, Ponciano Padilha,
Paulo César Santos Maciel, Janice Antonia Fortes, João Joaquim Fonseca Marchisio e Jeferson Luis Patta de
Moura apresentaram Defesa em conjunto, arguindo preliminares, teses de mérito pela improcedência da
imputação e pugnando ao final pela produção de provas, em especial a prova testemunhal.

22. O recorrente Gerson Carrion de Oliveira apresentou peça defensiva em separado, igualmente
arguindo preliminares, teses de mérito pela improcedência da imputação, pugnando ao final pela produção
de provas, em especial a prova testemunhal e a juntada de documentos.

23. O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo analisou os pedidos de prova
formulados, proferindo despacho pelo indeferimento das oitivas requeridas por entender que em nada
contribuiriam para a elucidação dos fatos objeto de análise nos autos.

24. Juntadas aos autos as degravações referentes aos áudios das reuniões do Conselho
Deliberativo, acompanhadas de extensa documentação composta por atas e respostas de ofícios à
Fiscalização.

25. Há registro de Termo de Ocorrência, datado de 16/01/2018, onde a procuradora dos
recorrentes teria requerido a reconsideração da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal,
sendo que o referido requerimento fora indeferido pelo presidente da Comissão, ratificando os argumentos
constantes da decisão anterior.

26. Os recorrentes foram devidamente interrogados perante à Comissão de Inquérito
Administrativo, oportunidade em que foram juntados novos documentos pela Defesa, que versam,
especialmente, sobre matérias e manifestações em decorrência da intervenção da entidade interessada.

27. Pela Portaria nº 1.175, de 19 de dezembro de 2017, foi prorrogado prazo de intervenção da
ELETROCEEE por um prazo adicional de 60 dias.

28. Em 14/03/2018 foi emitido pela Comissão designada o Relatório Conclusivo do Inquérito
Administrativo, concluindo pela responsabilidade administrativas dos recorrentes, conforme indicado no
item ‘30’ abaixo.

29. Ainda em relação à responsabilidade civil, assim concluiu o mesmo documento:

“354. No caso sob análise, A Comissão de Inquérito conclui que todos os
pagamentos realizados pela ELETROCEEE decorrentes da indevida
contratação do escritório de advocacia Bothomé Advogados Associados,
para propositura e acompanhamento daquela que veio a ser a Ação
Ordinária Processo nº 1005382-78.2017.4.01.3400, devem ser ressarcidos
integralmente pelos indiciados nominados anteriormente, cujo ressarcimento
deve ser buscado pela EFPC, por todos os meios admitidos no direito.”
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30. Encerrado o trabalho da Comissão de Inquérito com a entrega do Relatório Conclusivo,
foram os autos remetidos para Análise Conclusiva da Coordenação Geral de Processo Sancionador, a qual
restou corporificada pela Nota nº 479/2018/PREVIC, que assim indicou quanto aos fatos ora em debate, no
que tange à tipificação dos artigos 92 e 110, ambos do Decreto nº 4.942/2003:

“Da análise das defesas

36. As razões de defesa foram minunciosamente analisadas pela Comissão de Inquérito no Relatório
Conclusivo, ao qual se remete para fins de economia processual e cujos fundamentos se aproveitam, nos
termos do § 1º do art. 50 da Lei 9.784/99, sendo todas devidamente enfrentadas e afastadas, nos termos
reproduzidos abaixo:

- Constam em diversos documentos que instruíram a decretação da
intervenção que o dispositivo legal violado foi o art. 11, da Lei
Complementar nº 108/2001, na medida em que o Presidente do Conselho
Deliberativo não foi devidamente escolhido entre seus pares. A mesma
violação ocorre em relação ao art. 22 do Regulamento da Fundação CEEE;

- Nos termos do disposto no art. 61, da LC 109/2001[2], a Comissão de
Inquérito é constituída notadamente para apuração de responsabilidades
específicas dos dirigentes da Entidade. E a intervenção não necessariamente
deve ser precedida por auto de infração;

- A mediação/conciliação tem caráter voluntário e facultativo, além disso
depende da iniciativa e da vontade das partes em conflito em buscar a
solução da controvérsia mediante instauração de processo regulamentado
pela Instrução Previc nº 10 de 2014;

- A prática da escolha da presidência do CD ocorrer somente após a posse
dos novos conselheiros não era uma mera “praxe” ou costume, mas sim a
única interpretação possível para se dar cumprimento ao preceito legal de
que o presidente do CD seja escolhido por seus pares indicados pelo
patrocinador - verificou-se que, nas ocasiões anteriores de renovação do CD,
sempre se aguardou a posse dos novos conselheiros indicados para realizar a
escolha do presidente dentre esses conselheiros em plena atividade, fatos
comprovados nas Atas nº 490, de 23/07/2008; Ata nº 541 de 13/12/2010;
Ata nº 542 de 21/12/2010; Ata nº 576 de 27/06/2012; Ata nº 579 de
30/07/2012 e Ata nº 636 de 08/09/2014.

- O quadro apresentado pela defesa (item 186 do Relatório da Comissão)
acaba por demonstrar que, na prática, a escolha dos presidentes do CD em
todas as ocasiões mencionadas sempre ocorreu depois da entrada em
exercício dos novos conselheiros indicados pela patrocinadora -
procedimento que deveria ter sido observado também na renovação de
conselheiros havida em julho de 2016.

- A Previc mantinha a entidade sob o programa de supervisão permanente.
Com isso, todo o processo de eleição do presidente do CD foi verificado
pela equipe fiscal. Além disso, em cada Ofício que a Previc enviou, fazendo
determinação para a realização de nova eleição para presidente do CD,
sempre houve prazo e espaço para manifestações da entidade, o que
efetivamente ocorreu, pois tanto o Conselho Deliberativo (CD) quanto a
Diretoria Executiva (DE) apresentaram suas manifestações e considerações
sobre a determinação, sendo que em algumas ocasiões, foram apresentadas
duas manifestações de cada órgão (CD e DE);

- Não procede a afirmação da defesa de que o mandato de Presidente do CD
é sempre de dois (2) anos. Na verdade, o prazo do mandato do Presidente do
CD é de, no máximo dois anos, dentro do ciclo de renovação, permitida uma
recondução (art. 22, § 4º, do Estatuto da EFPC);

- Todas as manifestações da entidade foram recebidas e apreciadas pela
Previc, cujas análises constam nas Notas técnicas que fazem parte dos autos
do processo, notadamente a Nota nº 1004/2017/PREVIC;

- A Ultimação de Instrução demonstrou expressamente quais artigos do
Decreto nº 4942/2003 foram descumpridos, sendo que as condutas foram
enquadradas respectivamente no artigo 92 e no artigo 110 desse diploma;

- Os dirigentes da Fundação tiveram ampla oportunidade de se manifestar
por diversas vezes processo administrativo n° 44011.002076/2017- 72
(denúncia), bem como foi dado prazo para a correção da irregularidade
identificada, nos termos do §2º do art. 22 do Decreto 4.942/2003;

- Não mencionam quais os dispositivos do estatuto da entidade o Sr. Rodrigo
teria descumprido, bem como não apresenta provas de eventual conduta de
falsidade ideológica atribuída a este, pois houve somente referências a
súmulas e atas que constam nos processos, sem o caráter probatório que se
pretende;

- As alegações alusivas à falsidade ou desconformidade de documentos são
completamente infundadas, não cabendo à comissão a validação ou
invalidação de documentos anexados pelos envolvidos pela simples alegação
da falsidade desses documentos, sem a adequada comprovação dos fatos
alegados; além disso, os documentos mencionados pela defesa como
supostamente falsos são de menor importância para o deslinde do Inquérito,
não tendo a Comissão se baseado exclusivamente nestes para fundamentar
suas convicções;

- Foi constituída uma “Comissão Eleitoral” na EletroCEEE para esclarecer
aspectos do pleito eleitoral, que fora realizado em dezembro de 2017,
ressaltando que tais eleições não foram objeto de apuração da comissão, que
tem o seu escopo delimitado pela legislação e pelo instrumento de
constituição (Portaria do Diretor-Superintendente), no caso, a apuração das
causas da intervenção - apurar os fatos que antecederam à decretação de
intervenção na EletroCEEE e a eventual responsabilização daqueles que
operaram irregularmente;

- Não restou evidenciado ou comprovado que os membros da comissão, ou
mesmo o interventor da entidade, tenham desrespeitado o sigilo necessário;

- O que “causou a intervenção” foi, na verdade, a prática reiterada da
entidade em não dar cumprimento à determinação da Previc, em seus
numerosos Ofícios, o que já foi relatado na Ultimação de Instrução e no
relatório conclusivo da comissão de inquérito;

- Os dirigentes da entidade têm o dever de zelar pelo patrimônio dos
participantes e assistidos, incluindo aí o dever de não realizar despesas
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inúteis e desnecessárias. E no caso da contratação de advogados para ajuizar
uma nova ação contra a Previc para discutir controvérsia já em curso em
outras duas ações, afigura-se uma despesa injustificável;

A título de elucidação do item, é válido colacionar ainda
outro trecho da mesma análise técnica, que aponta o
entendimento da PREVIC quanto à contratação de
Assessoria Jurídica para o ajuizamento de nova ação
judicial: “19. Além disso, em 31/03/2017, o Sr. Marco
Adiles Moreira Garcia havia ingressado com Mandado
de Segurança junto à Justiça Federal da 4ª Região no
Rio Grande do Sul (M nº 1002214-
68.2017.4.01.3400/13ª Vara do DF), no qual pleiteava a
concessão da medida liminar para que fosse suspensa a
decisão proferida pela autoridade coatora (Diretor-
Superintendente da PREVIC) nos autos do processo
administrativo nº 44011.002076/2017-72, a fim de que
fosse mantido no cargo de Presidente do Conselho
Deliberativo.

20. O Mandado de Segurança foi redistribuído à 13ª
Vara Federal de Brasília, que negou a liminar
requerida. Posteriormente, em 17/05/2017, o impetrante,
Sr. Marco Adiles, requereu a desistência do mandamus e
a extinção do feito.

21. Destarte, no momento da contratação do escritório
jurídico para a demanda proposta contra a Previc já
havia duas ações judiciais discutindo os mesmos fatos,
não se justificando a propositura de uma terceira
demanda contra a autarquia (ação ordinária nº
1005382-78.2017.4.01.3400, proposta perante a 3ª Vara
Federal do DF) acerca do mesmo assunto [legitimidade
da permanência do Sr. Marco Adiles como Presidente do
CD da ELETROCEEE].

22. De acordo com a Comissão de Inquérito, em
30/06/2017 ocorreu, de fato, o pagamento da
importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao
escritório de advocacia referido.

23. Diante da inexistência no Decreto nº 4.942/2003 de
um tipo infracional específico prevendo a penalidade
para a realização de despesa administrativa indevida,
desnecessária ou inadequada, a Comissão decidiu pela
aplicação da infração relativa ao descumprimento da
norma que dispõe acerca do “conflito de interesses”.

- Além disso, o interesse em causa era pessoal e exclusivo do pretenso
presidente do CD, Sr. Marco Adiles. Prova disso é que essa nova ação
ordinária tinha objeto idêntico ao do Mandado de Segurança impetrado pelo
Sr. Marco Adiles, conforme expressamente afirmado nas decisões judiciais
acostadas aos autos. Se se tratava de um interesse pessoal do Sr. Marco
Adiles, o que foi reconhecido como titular do mandamus, não se poderia
passar agora essa titularidade do direito para a entidade, apenas com o intuito
de carrear-lhe as despesas decorrentes do ajuizamento da ação ordinária.

- O enquadramento das condutas praticadas pelos dirigentes indiciados,
capituladas nos artigos 92 e 110 do Decreto nº 4.942/2003 respectivamente,
corresponde aos atos praticados pelos mesmos na entidade, amplamente
demonstrados por documentos, atas, relatórios, depoimentos e demais
elementos probatórios constantes no processo. A simples alegação de que
“nenhuma infração ocorreu”, conforme alegado pela defesa, não faz meio de
prova ou autorizaria a não responsabilização dos dirigentes relacionados aos
atos praticados.

- Nenhum dos indiciados nega que tenha colaborado para a manutenção
irregular e indevida do Sr. Marco Adiles na Presidência do Conselho
Deliberativo da Fundação e, por vontade livre e consciente, decidiram por
descumprir a determinação da Previc de realização de eleição para
presidência do CD, bem como não negam que deliberaram por contratar
escritório de advocacia para ajuizar ação contra a Previc, desvirtuando a
utilização dos recursos financeiros da entidade para atender a interesse
pessoal do Sr. Marco Adiles, conduta incompatível com a finalidade da
Fundação CEEE.”

31. A Nota supracitada assim indicou quanto à responsabilidade administrativa dos ora
recorrentes, de forma individualizada:

“38. Considerando-se que a recusa na realização da eleição para o cargo de
Presidente do Conselho Deliberativo, mesmo após a posse das conselheiras
indicadas pelas patrocinadoras, perdurou até a Decretação de Intervenção na
entidade (Portaria nº 780, de 14/08/2017 - DOU 15/08/2017) e que a
contração indevida do escritório de advocacia BOTHOME ADVOGADOS
ASSOCIADOS se deu em 09/06/2017, bem como que não foram
identificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes quanto às infrações, as
penalidades impostas pela Comissão de Inquérito resultam nos seguintes
valores atualizados pela Portaria nº 50.027, de 15/12/16:

Marco Adiles Moreira Garcia, Membro [Presidente] do Conselho
Deliberativo (indicado pela patrocinadora):

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos), cumulada com a pena de Inabilitação por 2 anos;

- Pela infração ao art. 110 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação da pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos), cumulada com a pena de Inabilitação por 2 anos;

Total da penalidade: Multa de R$ 57.184,20 (cinquenta e sete mil, cento
oitenta e quatro reais e vinte centavos); cumulada com a pena de
 Inabilitação por 4 (quatro anos);
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Ponciano Padilha (Membro do CD – ELEITO);

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

- Pela infração ao art. 110 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação da pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

Total da penalidade: Multa de R$ 57.184,20 (cinquenta e sete mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte centavos);

 

Paulo Cesar Santos Maciel, (Membro do CD – ELEITO)

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

- Pela infração ao art. 110 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação da pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

Total da penalidade: Multa de R$ 57.184,20 (cinquenta e sete mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte centavos);

 

Janice Antonia Fortes – Presidente da entidade (até 27/04/2017)

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

 

Gerson Carrion de Oliveira – Presidente da entidade (após 27/04/2017)

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos;

- Pela infração ao art. 110 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação da pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos), cumulada com a pena de Inabilitação por 2 anos;

Total da penalidade: Multa de R$ 57.184,20 (cinquenta e sete mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte centavos); cumulada com a pena de Inabilitação
por 2 (dois) anos;

 

José Joaquim Fonseca Marchisio–Diretor Financeiro;

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

- Pela infração ao art. 110 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação da pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

Total da penalidade: Multa de R$ 57.184,20 (cinquenta e sete mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte centavos);

 

Jeferson Luis Patta de Moura – Diretor Administrativo;

- Pela infração ao art. 92 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação de pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

- Pela infração ao art. 110 do Decreto nº 4.942/2003, aplicação da pena de
Multa de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
dez centavos);

Total da penalidade: Multa de R$ 57.184,20 (cinquenta e sete mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte centavos);”

32. No que tange à responsabilidade civil, concluiu que todos os pagamentos realizados ao
escritório Bothomé Advogados Associados, para patrocínio da Ação Ordinária nº 1005382-
78.2017.4.01.3400 devem ser ressarcidos à entidade, por meio de ação própria movida pela própria EFPC,
e, ao fim sugere o levantamento da indisponibilidade dos bens dos investigados que não foram indiciados.

33. A Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
DICOL apreciou e aprovou a Nota 479/2018/CDC II/CGDC/DICOL, em sua 396ª Sessão Ordinária,
datada de 24/04/2018. Assim deliberou-se quantos aos autos em debate, conforme constou da Decisão nº
9/2018/PREVIC:

“Vistos, relatados e discutidos os autos do Inquérito Administrativo nº
44011.006936/2017-47, instaurado para apuração das causas que levaram à
intervenção da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE,
decretada pela Portaria nº 780, de 14/08/2017 (DOU 15/08/2017), bem
como acerca da possível responsabilidade de seus administradores e
conselheiros, nos termos do artigo 61 da Lei Complementar n° 109, de 29 de
maio de 2001 c/c artigo 40 do Decreto n° 4.942, de 30 de dezembro de
2003, decidem os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, aprovar na íntegra o
Relatório Conclusivo da Comissão de Inquérito para acolher suas
recomendações, especialmente no que concerne ao encaminhamento das
conclusões ao Ministério Público, bem como determinar o imediato
levantamento da indisponibilidade dos bens dos não indiciados e a aplicação
integral das penalidades propostas, nos termos da Nota 479/2018/PREVIC ,
de 04 de julho de 2017, aprovada nesta oportunidade.”

 

34. Cientificados da decisão proferida pela Diretoria Colegiada da PREVIC, os recorrentes
apresentaram Pedidos de Reconsideração e interpuseram os competentes Recursos Voluntários.

35. Como razões para reforma da decisão proferida pela 1ª instância administrativa, aduziram os
recorrentes, de forma resumida:

CRPC - Relatório SEPRT-SUAC-COC-CRPC-PATR INST 2301825         SEI 44011.006936/2017-47 / pg. 7



a) Ponciano Padilha

            * Tópicos Preliminares: a) “Da desnecessidade do depósito de multa
para interposição do recurso administrativo – Súmula 21 do STF”; e b) “Do
cerceamento de defesa – do impedimento da realização de prova testemunhal
na instrução do inquérito administrativo. Prejuízo evidente na conclusão
proferida pela Diretoria Colegiada”.

            * Tópicos no Mérito: a) “Do Inquérito Administrativo e o seu
Objeto”; b) “Da Disposição Legal e Estatutária sobre a Eleição do
Presidente do Conselho Deliberativo”; c) “Do Direito de Acessar ao Poder
Judiciário mediante a contratação de Escritório de Advocacia”; d) “Da
Inexistência de Enquadramento da Conduta do Recorrente – Das Indevidas
Penalidades Impostas”; e e) “Da Impossibilidade de Conclusão dos
Mandatos”.

b) Janice Antonia Fortes

            * Tópicos Preliminares: a) “Da desnecessidade do depósito de multa
para interposição do recurso administrativo – Súmula 21 do STF”; b) “Da
Nulidade do Inquérito Administrativo por não ter cumprido a finalidade
proposta, qual seja, ‘ apurar as CAUSAS da intervenção’”; c) “Do
cerceamento de defesa – do impedimento da realização de prova testemunhal
na instrução do inquérito administrativo. Prejuízo evidente na conclusão
proferida pela Diretoria Colegiada”.

* Tópicos no Mérito: a) “Da Disposição Legal e Estatutária sobre a Eleição
do Presidente do Conselho Deliberativo”; e b) “Da Inexistência de
Enquadramento da Conduta do Recorrente – Das Indevidas Penalidades
Impostas”.

c) José Joaquim Fonseca Marchisio

            * Tópicos Preliminares: a) “Da desnecessidade do depósito de multa
para interposição do recurso administrativo – Súmula 21 do STF”; e b) “Do
cerceamento de defesa – do impedimento da realização de prova testemunhal
na instrução do inquérito administrativo. Prejuízo evidente na conclusão
proferida pela Diretoria Colegiada”.

            * Tópicos no Mérito: a) “Do Inquérito Administrativo e o seu
Objeto”; b) “Da Disposição Legal e Estatutária sobre a Eleição do
Presidente do Conselho Deliberativo”; c) “Do Direito de Acessar ao Poder
Judiciário. Da Necessidade (e do Dever) contratação de Assessoria
Jurídica”; d) “Da Inexistência de Enquadramento da Conduta do Recorrente
– Das Indevidas Penalidades Impostas”; e e) “Da Impossibilidade de
Conclusão dos Mandatos”.

d) Jeferson Luis Patta de Moura

* Tópicos Preliminares: a) “Da desnecessidade do depósito de multa para
interposição do recurso administrativo – Súmula 21 do STF”; e b) “Do
cerceamento de defesa – do impedimento da realização de prova testemunhal
na instrução do inquérito administrativo. Prejuízo evidente na conclusão
proferida pela Diretoria Colegiada”.

            * Tópicos no Mérito: a) “Do Inquérito Administrativo e o seu
Objeto”; b) “Da Disposição Legal e Estatutária sobre a Eleição do
Presidente do Conselho Deliberativo”; c) “Do Direito de Acessar ao Poder
Judiciário. Da Necessidade (e do Dever) contratação de Assessoria
Jurídica”; d) “Da Inexistência de Enquadramento da Conduta do Recorrente
– Das Indevidas Penalidades Impostas”; e e) “Da Impossibilidade de
Conclusão dos Mandatos”.

e) Paulo César Santos Maciel

* Tópicos Preliminares: a) “Da Nulidade do Inquérito Administrativo por
não ter cumprido a finalidade proposta, qual seja, ‘apurar as CAUSAS da
intervenção’”; b) “Do cerceamento de defesa – do impedimento da
realização de prova testemunhal na instrução do inquérito administrativo.
Prejuízo evidente na conclusão proferida pela Diretoria Colegiada”.

            * Tópicos no Mérito: a) “Da Estrutura Organizacional da Entidade –
inexistência de infração ao artigo 92 do Decreto nº 4.942/2003. Respeito à
disposição legal e estatutária sobre a eleição do presidente do Conselho
Deliberativo”; b) “Defesa dos Interesses da Entidade – inexistência de
infração ao artigo 110 do Decreto nº 4.942/2003. Do Direito a Acessar ao
Poder Judiciário. Da Necessidade (e do Dever) da Contratação de
Assessoria Jurídica; c) “Da Inexistência de Enquadramento da Conduta do
Recorrente – Das Indevidas Penalidades Impostas”; d) “Da Impossibilidade
de Conclusão dos Mandatos”.

f) Marco Adiles Moreira Garcia

* Tópicos Preliminares: a) “Da Nulidade do Inquérito Administrativo por
não ter cumprido a finalidade proposta, qual seja, ‘apurar as CAUSAS da
intervenção’”; b) “Do cerceamento de defesa – do impedimento da
realização de prova testemunhal na instrução do inquérito administrativo.
Prejuízo evidente na conclusão proferida pela Diretoria Colegiada”; c) “Da
reincidência do Presidente da Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao
trâmite legal do processo administrativo”.

            * Tópicos no Mérito: a) “Da Estrutura Organizacional da Entidade
no período durante o qual o recorrente fora presidente do Conselho
Deliberativo – inexistência de infração ao artigo 92 do Decreto nº
4.942/2003”; b) “Da Preservação dos Interesses da Entidade Fundação
CEEE – inexistência de infração ao artigo 110 do Decreto nº 4.942/2003”;
c) “Da Inexistência de Enquadramento da Conduta do Recorrente – Das
Indevidas Penalidades Impostas”; d) “Da Impossibilidade de Conclusão dos
Mandatos”.

g) Gerson Carrion de Oliveira:

* Tópicos Preliminares: a) “Da Nulidade do Inquérito Administrativo por
não ter cumprido a finalidade proposta, qual seja, ‘apurar as CAUSAS da
intervenção’”; b) “Do cerceamento de defesa – do impedimento da
realização de prova testemunhal na instrução do inquérito administrativo.
Prejuízo evidente na conclusão proferida pela Diretoria Colegiada”; c) “Da
reincidência do Presidente da Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao
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trâmite legal do processo administrativo”.

            * Tópicos no Mérito: a) “Da Estrutura Organizacional da Entidade
no período durante o qual o recorrente fora presidente da Fundação CEEE –
inexistência de infração ao artigo 92 do Decreto nº 4.942/2003”; b) “Da
Preservação dos Interesses da Entidade Fundação CEEE – inexistência de
infração ao artigo 110 do Decreto nº 4.942/2003”; c) “Da Inexistência de
Enquadramento da Conduta do Recorrente – Das Indevidas Penalidades
Impostas”; d) “Da Impossibilidade de Conclusão dos Mandatos”.

36. A PREVIC analisou os Pedidos de Reconsideração apresentados pelos recorrentes, através
da Nota nº 1140/2018/PREVIC, a qual, considerando como ausentes argumentos que motivassem a reforma
da decisão anteriormente proferida, opinou por sua manutenção na íntegra.

37. Em sua 410ª Sessão Ordinária, realizada em 24/08/2018, a Diretoria Colegiada aprovou a
Nota supracitada, mantendo na integralidade a decisão anteriormente proferida.

38. Remetido o presente processo administrativo à Câmara de Recursos da Previdência
Complementar, foi realizada a distribuição a este Conselheiro Relator, estando o presente processo apto para
a apreciação por este colegiado.

39. É o relatório.

 

Brasília-DF, 30 de abril de 2019.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente

Marlene de Fátima Ribeiro Silva

Membro Titular

Representante dos Patrocinadores e Instituidores

Documento assinado eletronicamente por Marlene de Fátima Ribeiro Silva, Membro
Suplente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em 13/05/2019, às
14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2301825 e o código CRC F39234D8.

Referência: Processo nº 44011.006936/2017-47. SEI nº 2301825
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RECORRIDOS: PREVIC

RELATOR: Marlene de Fátima Ribeiro Silva

 
 

 

VOTO-DIVERGENTE

RECURSO VOLUNTÁRIO

 

Peço vênia ao Nobre relator, Conselheiro Marcelo Sampaio Soares, mas não posso
compartilhar da posição adotada pelo relator expressa em seu voto.

I- Quanto à preliminar de cerceamento de defesa:

1. A Nota 479/2018-PREVIC informa que “Os dirigentes da Fundação tiveram ampla
oportunidade de se manifestarem por diversas vezes no processo administrativo n° 44011.002076/2017- 72
(denúncia), bem como foi dado prazo para a correção da irregularidade identificada, nos termos do §2º do
art. 22 do Decreto 4.942/2003”

2. O que se depreende compulsando o processo, é que os recorrentes tiveram vista e ciência de
tudo quanto consta dos autos, inclusive do processo que deu origem à autuação, o que lhes proporcionou
apresentarem uma defesa consistente, na qual impugnaram todos os fatos que lhes foram imputados.
Portanto, a não oitiva de algumas testemunhas indicadas pelos recorrentes,  em nada prejudicou suas defesas,
sendo, portanto, tal prova absolutamente desnecessária, nos termos do § 2º do art. 38 da Lei nº  9.784/1999.

II-     Quanto ao mérito:

3. O ponto central das autuações foi a manutenção do Sr. Marcos Adiles Moreira Garcia como
presidente do Conselho Deliberativo da entidade, em período posterior à efetiva posse das conselheiras
indicadas pelos patrocinadores para o biênio 2016/2018 o que configura conduta irregular, já que os novos
conselheiros indicados é que deveriam escolher o novo presidente do órgão e não aqueles que estavam com
os mandatos encerrados. Marco Adiles não poderia permancecer, pois indicado pela composição anterior
apenas para complementar o mandato do Conselheiro renunciante, Sr. Ricieri Dalla.

4. A citada Nota 479/2018 acertadamente assevera que “todos os dirigentes estatutários que
detinham poder decisório e colaboraram, por ação ou omissão, para a permanência de uma situação
considerada irregular pelo órgão supervisor, em afronta ao disposto na legislação previdenciária
complementar e na norma interna da entidade (Estatuto), recusando-se a realizar nova eleição para a
presidência do CD, apesar das reiteradas determinações da autarquia supervisora, tornaram-se
corresponsáveis pela irregularidade e pela consequente decretação do regime especial (intervenção). 14.
Desta feita, concluiu a Comissão de Inquérito que os dirigentes que colaboraram pela irregular permanência
do Presidente do CD, Sr. Marco Adiles no exercício daquela presidência, após a posse das conselheiras
indicadas pelas patrocinados, violaram o disposto no artigo 11 da Lei Complementar nº 108, incidindo na
infração capitulada no artigo 92 do Decreto 4.942/2003

5. Entendemos que , mediante uma interpretação casuista e em favor de interesses pessoais-
mater-se num cargo cujo mandato já havia se expirado-, gerou custos desnecessários ao patrimônio dos
participantes, na medida em que a entidade arcou com os custos da judicialização da questão, no valor de R$
60 mil reais num claro "conflito de interesses" entre o interesse pessoal do Sr. Marco Adiles em permanecer
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na Presidência do CD e os interesses da Entidade,  senão vejamos:

“A Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, representada pelos Srs. Gerson Carrion de
Oliveira e José Joaquim Fonseca Marchisio, firmou em 09 de junho de 2017, contrato de Prestação de
Serviços Advocatícios com o escritório BOTHOME ADVOGADOS ASSOCIADOS. 18. Ocorre que, no
momento da referida contratação, já se encontrava em curso a ação judicial proposta pelas
Patrocinadoras COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D e
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-GT (Ação
Ordinária – Vara cível de Porto Alegre) contra a entidade, pleiteando o afastamento do Sr. Marco Adiles
da presidência do Conselho Deliberativo a ELETROCEEE. 19. Além disso, em 31/03/2017, o Sr. Marco
Adiles Moreira Garcia havia ingressado com Mandado de Segurança junto à Justiça Federal da 4ª Região
no Rio Grande do Sul (MS nº 1002214-68.2017.4.01.3400/13ª Vara do DF), no qual pleiteava a concessão
da medida liminar para que fosse suspensa a decisão proferida pela autoridade coatora (Diretor-
Superintendente da PREVIC) nos autos do processo administrativo nº 44011.002076/2017-72, a fim de que
fosse mantido no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo. 20. O Mandado de Segurança foi
redistribuído à 13ª Vara Federal de Brasília, que negou a liminar requerida. Posteriormente, em
17/05/2017, o impetrante, Sr. Marco Adiles, requereu a desistência do mandamus e a extinção do feito. 21.
Destarte, no momento da contratação do escritório jurídico para a demanda proposta contra a Previc já
havia duas ações judiciais discutindo os mesmos fatos, não se justificando a propositura de uma terceira
demanda contra a autarquia (ação ordinária nº 1005382-78.2017.4.01.3400, proposta perante a 3ª Vara
Federal do DF) acerca do mesmo assunto [legitimidade da permanência do Sr. Marco Adiles como
Presidente do CD da ELETROCEEE].” , incorrendo na prática da infração capitulada no art. 110 do
Decreto nº 4.942/2003, combinado com o art. 3º da Resolução CGPC Nº 13, de 1º de outubro de 2004, a
seguir transcritos:

Decreto nº 4.942/2003
Art. 110. Violar quaisquer outros dispositivos das Leis Complementares n os 108 e
109, de 2001, e dos atos normativos regulamentadores das referidas Leis
Complementares
 

6. Assim, diante de todas essas circunstâncias que cercam o caso, não vemos como se possa
pretender afastar a responsabilidade dos Recorrentes, porque o que se espera  daqueles que assumem a
responsabilidade de postos de tão destacada relevância perante o conjunto de participantes dos planos
administrados pela Entidade, é que atuem com zelo,  competência técnica, e em respeito às leis e normativos
que regem o sistema de previdência complementar, deixando de lado o interesse próprio.
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e Nego Provimento, para manter a Decisão da Previc.
A divergência por mim aberta foi acompanhada pela maioria deste Colegiado. Nos termos do § 4º do artigo
36 do Decreto 7.123, de 03.03.2010, proponho a seguinte Ementa:

Ementa:
Preliminar de cerceamento de defesa – Afastada. Oitiva de testemunhas
motivamente recusada nos termos do  Parágrafo 2º do ar. 38 da Lei 9784/99.
Mérito - Violação ao art. 11 da Lei Complementar nº 108/2001, e ao art. 3º da
Resolução CGPC nº 13/2004 – configurada – Imputação dos art. 92 e 110 do
Dec. 4942/2003.
Voto Divergente Vencedor – Recursos Voluntários Improvidos.
 
 
 

Brasília, 30 de abril de 2019

 

Documento assinado eletronicamente

Maria Batista da Silva

Membro Titular da CRPC

Representante dos Servidores Federais Titulares de Cargo Efetivo

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Batista da Silva, Membro Titular da
Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em 13/05/2019, às 18:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2291317 e o código CRC F754E98A.

Referência: Processo nº 44011.006936/2017-47. SEI nº 2291317
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PROCESSO Nº: 44011.006936/2017-47

ENTIDADE: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

DECISÃO Nº: 09/2017/Previc

RECORRENTES: Gerson Carrion de Oliveira, Janice Antônia Fortes, Jeferson Luis Patta de
Moura,José Joaquim Fonseca, Marco Adiles Moreira, Paulo César Santos Maciel e
Ponciano Padilha

RECORRIDOS: Previc

RELATORA: Marlene de Fátima Ribeiro Silva

 
 

VOTO

RECURSO VOLUNTÁRIO

 

1. Os Recursos Voluntários comportam conhecimento, já que interpostos de acordo com a
hipótese de cabimento, prevista nos artigos 13 e 53, do Decreto nº 4.942/2003, e tempestivos, conforme
documentação probatória juntadas aos autos.

2. Em observância ao disposto no artigo 37, do Decreto nº 7.123/2010, serão primeiramente
analisadas as razões recursais e enfrentadas as diversas teses preliminares invocadas pelos recorrentes, para
posteriormente adentrar a análise de mérito.

DAS PRELIMINARES INVOCADAS PELOS RECORRENTES

I – “Da desnecessidade do depósito de multa para interposição do recurso administrativo –
Súmula 21 do STF”

3. Arguem os recorrentes que, como dispõe a Súmula nº 21 do STF, seria desnecessário o
depósito da multa prevista no artigo 14, do Decreto nº 4.942/2003 para o juízo de admissibilidade dos
recursos interpostos.

4. Com razão os recorrentes pois, conforme entendimento já pacificado neste colegiado, o
conhecimento dos recursos administrativos interpostos prescinde de depósito, cuja exigência inclusive já foi
reconhecida como inconstitucional pela Suprema Corte. Assim, resta dispensado o depósito para o juízo de
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admissibilidade dos recursos. Passa-se à análise das demais preliminares.

II – “Da Nulidade do Inquérito Administrativo por não ter cumprido a finalidade proposta, qual
seja, apurar as causas da intervenção”

5. Argumentam os recorrentes, de forma linear em todos os recursos apresentados, porém alguns
invocando em sede de preliminar e outros na argumentação de mérito, que o objeto do Inquérito
Administrativo teria sido descumprido, posto que na Portaria nº 867/2017 constou expressamente que a
finalidade do procedimento era “apurar as causas que levaram a referida entidade àquela situação, assim
como a responsabilidade dos seus administradores e conselheiros”. Porém, na prática, o objeto real teria
sido “verificar, de fato, quais foram os atos praticados e especialmente quem os praticou, que resultaram
no descumprimento das disposições estatutárias previstas na referida LC 109/2001”.

6. Deste modo, não obstante tenha sido designada a Comissão de Inquérito Administrativo para
apurar as causas da intervenção, defendem os recorrentes que da leitura do Relatório Conclusivo
transpareceria a clara indução a erro dos mesmos, posto que ao cabo da instrução do Inquérito, haveria
evidências suficientes de que o intento único foi punir os supostamente responsáveis pela situação que
desencadeou a intervenção na ELETROCEEE.

7. Com este viés punitivo, a Comissão de Inquérito teria cerceado a produção de provas, com o
indeferimento das oitivas das testemunhas arroladas, bem como não teria em momento algum adentrado ao
mérito da situação controversa instalada no Conselho Deliberativo.

8. Diante da suposta deliberada inobservância da finalidade do Inquérito Administrativo,
pugnam os recorrentes pelo reconhecimento da nulidade do procedimento apuratório e dos demais atos
subsequentes, como a indisponibilidade de bens.

9. Sem razão os recorrentes.

10. A Portaria nº 897/2017, que inaugurou o Inquérito Administrativo assim dispôs quanto à
finalidade da Comissão:

“Art. 1º Constituir Comissão de Inquérito Administrativo, composta
pelos membros a seguir relacionados para, sob a presidência do
primeiro, apurar as causas que levaram a referida entidade àquela
situação, assim como a responsabilidade dos seus administradores e
conselheiros:”

 
11. Mesmo com a irresignação dos recorrentes, ao meu ver não se sustenta a tese de que a
Comissão desviou a finalidade para a qual foi criada, qual seja apurar as causas da intervenção, “assim como
a responsabilidade dos seus administradores e conselheiros.” Primeiramente, porque a apuração das
responsabilidades dos administradores constou de forma expressa na Portaria inaugural, mas, também com a
investigação realizada, a Comissão não apenas buscou “legitimar” eventual pretensão punitiva contra os ora
recorrentes, como fazem crer as razões recursais. Prova disto é que, após a devida instrução, com a apuração
das causas e agentes envolvidos, diversos dirigentes e conselheiros foram excluídos do Inquérito, como
indica o item 119 do Relatório Final da Comissão de Inquérito, transcrevendo trecho da Ultimação de
Instrução. Assim, inconteste que no exercício das suas funções, a Comissão de Inquérito realizou as
diligências que entendeu pertinentes, dentro do escopo definido de atuação.

                      Posto isto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade invocada.

III - “Do cerceamento de defesa – do impedimento da realização de prova testemunhal na
instrução do inquérito administrativo. Prejuízo evidente na conclusão proferida pela Diretoria
Colegiada”

12. De forma unânime os recorrentes pleiteiam nos recursos interpostos o reconhecimento da
nulidade do Processo Administrativo, diante do suposto arbitrário indeferimento da dilação probatória
requerida, constituída basicamente na oitiva de diversas testemunhas indicadas pelos recorrentes no
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momento processual oportuno.

13. Invocam que lhes foi tolhido o direto de produzir prova testemunhal, mesmo com a indicação
fundamentada das testemunhas arroladas, pelo presidente da Comissão de Inquérito Administrativo que
indeferiu todas as oitivas, o que violaria o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

14. Dentre as testemunhas indicadas há ex-dirigentes e ex-conselheiros, advogados prestadores
de serviço da entidade, empregados da fundação e dirigentes sindicais. O principal fundamento constante
nos autos para a oitiva dos mesmos seria o conhecimento sobre os fatos objeto da Comissão de Inquérito
Administrativo, bem como do processo eleitoral da entidade, que culminou na problemática instalada.

15. O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, subdividindo as testemunhas
arroladas em 5 (cinco) grupos distintos, indeferiu todas as oitivas nos seguintes termos, constantes do
respectivo despacho datado de 11/01/2018, conforme trechos colacionados:

“Grupo 1: Ex-Dirigentes com mandato no período concomitante aos
fatos de que trata o presente Inquérito Administrativo: Jacira
Moccellin; Celionara Wiggers Piccini Guimarães; João Anderson
Corte Real; Claudiomar Gautério Farias; João Martins Collar; e
Juliano de Paula.
 
13.Portanto, as pessoas apontadas nesse grupo (dos ex-dirigentes que
foram notificados a acompanhar o processo na condição de
investigados) permanecem como partes integrantes do presente
processo, e eventualmente, em tese, estão sujeitos ainda a imposição
de alguma sanção administrativa, até que ele seja definitivamente
concluído, mantendo sim interesse no resultado do processo, sendo
vedada sua participação, neste momento processual, na condição de
testemunhas, nos termos do parágrafo único do art.47, do Dec.
4.942/2003, combinado ainda com o parágrafo único do art. 45, do
Decreto nº4.942/2003.(...) 15.Além disso, a justificativa apontada
pelos indiciados não especifica quais fatos se pretende comprovar
com esses testemunhos, referindo-se genericamente que essas pessoas
participavam das reuniões dos órgãos estatutários em que foram
tomadas decisões a respeito do objeto do presente processo.
Entretanto, já existe farta produção documental e em gravações de
áudio que retratam fielmente tudo que ocorria nas mencionadas
reuniões, sendo dispensável e desnecessária a mera reiteração do que
já consta nos autos.
Grupo 2: Advogados que acompanharam as reuniões sobre o tema
objeto do presente Inquérito: Fabricio Zir Bothome, (...); e Geovana
Chiomento Andreghetto (...).
 
20.Conforme preceitua o art. 26 do Código de Ética, “o advogado
deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba
em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como
testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou
sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido
advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo
constituinte”.21.Vale registrar que caso o Advogado testemunhe sobre
assuntos que constituam sigilo profissional pode, em tese, configurar
infração disciplinar ética, punível com a pena de censura, nos termos
do art. 34, VII c/c art. 36, I, da Estatuto da Advocacia, bem como,
conforme o caso, configurar-se o crime de “violação de segredo
profissional”, previsto no art.154 do Código Penal, com pena em
abstrato de detenção de 3 meses a um ano.22.Ademais, na realidade,
o advogado não pode ser obrigado a servir como testemunha sobre
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fatos que tenham sido objeto de trabalhos prestados a seus clientes.
 
Grupo 3: Secretária-Geral da Diretoria Executiva, presente em todas
as reuniões: Adriana Espíndola Reichmann,(...).
33.Vale registrar, de antemão, que não é objeto da presente
apuração, nem constou na peça de “Ultimação de Instrução”
qualquer imputação no sentido de que os indiciados estariam sendo
processados administrativamente por comportamento agressivo ou
falta de urbanismo entre seus pares. De fato, nos relatos reduzidos a
termo por esta Comissão verifica-se que houve menção a
desentendimentos entre dirigentes, mas dentro dos limites da
respeitabilidade, e a comissão em seu relatório não vislumbrou que
esses fatos tivessem qualquer relevância para fins de apuração de
responsabilidade.34.Do mesmo modo, questões ligadas ao estado de
ânimo dos dirigentes diante da denúncia feita pela patrocinadora
igualmente não tem repercussão para este processo administrativo
sancionador.35.Assim, não vemos na justificativa apresentada qual
seria o fato controverso que se pretenderia elucidar.
 
Grupo 4: Diretores de entidades instituidoras da FCEEE, que tiveram
ciência da situação debatida no presente Inquérito Administrativo:
Luiz Alberto Schreiner, (...); e Marcus Fuhr (...).
38.Os indiciados referem na justificativa para a convocação destes
porque teriam tido ciência dos fatos debatidos no presente Inquérito.
Quanto a esse ponto não se diz qual o fato que se pretende comprovar
com o testemunho. Ademais as pessoas arroladas são estranhas à
EFPC e não participam do seu cotidiano, e quando muito teriam
algum conhecimento de fatos “por ouvir dizer”, obviamente segundo
a conveniência de quem diz.39.Justificam ainda que tais pessoas
poderiam confirmar sobre a qualidade da gestão da EFPC, e por fim
prestar informações a respeito da existência ou não de uma “regra de
praxe” no modo de eleição do presidente do Conselho Deliberativo
da Entidade.40.Mais uma vez esclarece-se que não é objeto de
apuração no presente processo o desempenho financeiro da EFPC ou
os bons propósitos dos dirigentes na condução da entidade. Por outro
lado, a questão da existência ou não de uma “regra de praxe” deve
ser dirimida pela farta documentação (notadamente as atas das
reuniões) que já se encontram acostadas nos autos.
 
Grupo 5: Ex-integrantes do Conselho Deliberativo, que elegeram o
presidente Marco Adiles: Ricieri Dalla Valentina Junior, (...); e
Sandro Rocha Peres, (...)”
44.Novamente aqui não há fato incontroverso a ser demonstrado.
Pelos depoimentos já colhidos, inclusive do Sr. Marco Adiles, não
parece haver dúvida de que na ocasião da eleição os conselheiros
indicados pelos patrocinadores (Marco Adiles, Ricieri, e Sandro
Rocha) entenderam e concordaram entre si que o Sr. Marco Adiles
estaria sendo eleito pelo prazo de 2 (dois) anos.45.Não pairando
dúvida quanto a essa circunstância ou sendo tal circunstância
irrelevante para o deslinde do processo, não se justifica a produção
de prova testemunhal.

 
16. Didaticamente colacionadas as razões de indeferimento, com base no artigo 45, Parágrafo
único, do Decreto nº 4.942/2003, resta avaliar a suficiência da fundamentação e a procedência da avaliação
em relação à pertinência das testemunhas indicadas, frente ao requerimento de produção de provas
formulados.

CRPC - Voto SEPRT-SUAC-COC-CRPC-PATR INST 2302413         SEI 44011.006936/2017-47 / pg. 15



17. No que toca à fundamentação do indeferimento, vislumbro que mesmo com a irresignação
dos recorrentes, a mesma foi suficiente para defesa da convicção do Presidente da Comissão de Inquérito,
não havendo que se falar em deficiência de fundamentação.

18. No entanto, ao meu ver, a mesmo sorte não assiste às razões do indeferimento das
testemunhas, merecendo acolhimento a preliminar de nulidade invocada de cerceamento de defesa, pelas
razões que passo a expor.

19. É de entendimento desta CRPC que a apreciação quanto à pertinência da dilação probatória é
de competência da autoridade instrutora, a quem compete verificar a necessidade do indicado, para formação
de seu livre convencimento. Porém, entendo que referida prerrogativa é relativa, merecendo análise caso a
caso para verificação do interesse, da pertinência e da necessidade das provas requeridas. Coaduno com
percepção de que, em muitas vezes, tão somente a prova documental, sem a produção de qualquer prova
testemunhal, é suficiente para o convencimento do julgador, quando a infração decorre de mera análise de
pareceres, atas e memorandos, exemplificativamente. Todavia, entendo não ser o caso dos presentes autos.

20. A problemática instalada na entidade interessada, desde seu início com o envio de denúncia
pelo grupo patrocinador; os reiterados descumprimentos de determinações da PREVIC e o ajuizamento de
diversas ações judicias, é cercado de questões fáticas relevantes para a busca da verdade real (finalidade do
processo administrativo), não sendo suficiente, sob minha ótica, a mera prova documental e os
interrogatórios realizados para a firme convicção do julgador quanto à procedência ou não dos fatos
relatados na Ultimação de Instrução.

21. A imputação referente ao artigo 110, do Decreto nº 4.942/2003, verdadeiro “tipo infracional
em branco” cuja existência por si só já merece reflexão, é de carga subjetiva extrema, por não expressar
qualquer conduta ofensiva ao ordenamento de forma objetiva, ao dispor: “Violar quaisquer outros
dispositivos das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 2001, e dos atos normativos regulamentadores das
referidas Leis Complementares”. No caso em tela a conduta que configurou a tipificação constante do artigo
supra foi a contratação de escritório de advocacia para a Defesa do interesse da entidade (e do entendimento
dos administradores então presentes), o que aos olhos da fiscalização ofenderia o disposto no artigo 3º, da
Resolução CGPC nº 13/2004:

“Art.  3° Os conselheiros, diretores e empregados das EFPC devem
manter e  promover conduta   permanentemente   pautada   por  
elevados   padrões   éticos   e   de   integridade, orientando-se  pela 
defesa  dos  direitos  dos  participantes  e  assistidos  dos  planos  de
benefícios  que  operam  e impedindo a utilização da entidade
fechada de previdência complementar em prol de interesses
conflitantes com o alcance de seus objetivos.”

22. Posto isto, por entender que as circunstâncias fáticas do caso demandavam o deferimento da
provas testemunhal requerida, não se mostrando a mesma como estratégia ou instrumento para obtenção de
eventual prescrição da pretensão punitiva ou para protelar o andamento do feito, considero que o
indeferimento da mesma, ainda que fundamentado com as razões de convencimento do Presidente da
Comissão de Inquérito Administrativo, violou o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
posto que pertinentes as provas e com supedâneo no artigo 44, inciso IV, do Decreto nº 4.942/2003.

23. Colaciono recentíssima jurisprudência dos Tribunais Pátrios neste sentido, com o
reconhecimento da nulidade de processos, quando as questões fáticas demandavam a produção da prova
testemunhal:

 
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA
SENTENÇA. APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Cuida a hipótese de
apelações interpostas pelos réus em face da sentença, que julgou
procedente a presente ação civil pública de improbidade
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administrativa, por prática das condutas descritas nos artigos 9º,
caput c/c o 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, impondo as seguintes
sanções: a) a todos os réus, solidariamente: reposição aos cofres da
UNIÃO de R$ R$336.920,48 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e
vinte reais e quarenta e oito centavos), atualizados monetariamente
até abril/2008, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal; b) a
cada um dos réus, multa civil, em prol do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos, no percentual de 10% (dez por cento) do valor desviado,
qual seja, R$33.692,48, atualizado até abril/2008, de acordo com o
Manual de Cálculos da Justiça Federal; c) proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por 10 (dez) anos, a
iniciar-se o prazo do trânsito em julgado da sentença; d) suspensão
dos direitos políticos por 10 (dez) anos e perda da função pública, a
iniciar-se o prazo a partir do trânsito em julgado da sentença. 2. Os
agentes políticos, como espécie de agentes públicos, submetidos estão,
também, em tese, à Lei de Improbidade. Mesmo considerando a
relevância das funções estatais exercidas, não há razão para que se
entenda esteja o agente político infenso às sanções decorrentes da Lei
nº 8.429/92 e do artigo 4º da Constituição Federal, quando no
exercício de seu cargo, ou valendo-se dele, interfere -mesmo que em
área que não seria propriamente de sua atribuição- em ações
administrativas, contribuindo para ações ímprobas. 3. Agentes
políticos são agentes públicos para fins de improbidade. Havendo
alegação de aplicação indevida de verba pública quando investido no
cargo de Prefeito incide a Lei de Improbidade Administrativa.
Preliminar rejeitada. 4. Há que ser rejeitada a preliminar de inépcia
da inicial, pois o pedido formulado na presente ação de improbidade
apresenta-se certo e inteligível, fundado na Lei nº 8.429/92, cujos
documentos encontram-se nos apensos anexados e na ação principal,
possibilitando a defesa dos réus. 5. A preliminar inépcia da inicial por
ausência de individualização da conduta e responsabilidade de cada
réu deve ser rejeitada. Os fatos encontram-se descritos na inicial, cuja
conduta de cada réu deverá ser analisada pelo magistrado durante a
instrução do feito, cabendo no momento da dosimetria da pena
individualizar a responsabilidade de cada um, impondo as sanções de
acordo com o seu livre convencimento. 6. É de curial sabença que
cabe ao julgador determinar a produção das provas necessárias à
instrução do feito, podendo indeferir as inúteis ou protelatórias. 7. A
ação de improbidade não tem cunho penal, mas detém uma natureza
penaliforme, um conteúdo eminentemente sancionatório, pois é uma
lei punitiva. Justamente pelo fato de se tratar de uma lei sancionatória
é que se tem aplicado tantos princípios do direito penal às ações de
improbidade administrativa, entre eles o da ampla defesa e o devido
processo legal. 8. No caso concreto, não obstante se tratar de
irregularidades cometidas em procedimento licitatório, cujos atos
encontram-se devidamente registrados, o recorrente requereu a
produção de prova testemunhal, com o escopo de demonstrar que não
houve o favorecimento de empresa no procedimento licitatório que
deu causa a presente ação de improbidade, bem como sua
participação. 9. Possível com a oitiva de testemunhas e a prestação
de esclarecimentos, por parte daqueles que fizeram parte do
procedimento de contratação, demonstrar se houve ou não a
participação à época na prática de alguma irregularidade apontada
pelo autor. 10. A não realização de audiência de instrução,
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oportunidade em que o depoimento do réu e a oitiva das testemunhas
por ele arroladas podem esclarecer sobre os fatos narrados nos
autos, influenciando diretamente no julgamento final do litígio, cujo
indeferimento configura manifesto cerceamento de direito de defesa
da parte ré. 11. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para
anular o feito, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau,
para seu regular prosseguimento com a realização da audiência de
instrução e oitiva das testemunhas.
12. Apelo provido em parte.
 
(AC - Apelação Civel - 591908 2009.82.02.002290-7, Desembargador
Federal Rubens de Mendonça Canuto, TRF5 - Quarta Turma, DJE -
Data::27/07/2018 - Página::105.)”
ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. NULIDADE DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. SENTENÇA REFORMADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. I- A controvérsia discutida nos presentes
autos gira em torno da nulidade do Processo de Apuração de
Responsabilidade nº MG 1422.2010.G.000675, que culminou na
rescisão do contrato de trabalho do impetrante, sob o argumento de
cerceamento do seu direito de defesa, eis que a comissão processante
indeferiu o pedido de oitiva de rol de testemunhas postulado. II -
Nesse contexto, para imposição de qualquer sanção é necessário que
seja garantido ao imputado o exercício das garantias constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, dando-se a ele plena ciência da
imputação que lhe é feita, bem como de todas as provas, tornando-se
possível ao acusado contraditá-las, seja na esfera judicial ou
administrativa (CF/88, artigo 5º, LIV e LV). II - Na espécie, o
indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa, sob a alegação de
que havia fortes indícios de autoria afrontou o direito do impetrante
ao contraditório e à ampla defesa. III - Apelação provida. Sentença
reformada. Segurança concedida.
(AMS 0065490-03.2011.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 01/10/2018
PAG.)

 
24. Ressalvo, única e exclusivamente, que comungo do entendimento do Presidente da Comissão
de Inquérito quanto ao indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas no “Grupo 2”, quais sejam os
advogados contratados pelas entidade, cujo contrato inclusive se discute a pertinência, mas também por
configurar potencial infração ética e ao Estatuto da Advocacia, pois impertinente a oitiva de advogados que,
por óbvio, seriam parciais e com conflito de interesses inequivocamente configurado.

25. Pelo exposto, voto no sentido de acolher a preliminar “Do cerceamento de defesa – do
impedimento da realização de prova testemunhal na instrução do inquérito administrativo. Prejuízo
evidente na conclusão proferida pela Diretoria Colegiada”, para o fim de reconhecer a nulidade no
presente processo a partir do indeferimento de provas corporificado no despacho proferido pelo Presidente
da Comissão de Inquérito Administrativo, datado de 11/01/2018.

26. Não prevalecendo o acolhimento da preliminar supracitada, prossigo na análise da última
preliminar invocada, bem como das demais teses de mérito do presente processo.

IV – “Da reincidência do Presidente da Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao trâmite
legal do processo administrativo”

27. A última preliminar invocada por apenas parte dos recorrentes, em síntese, repisa os
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argumentos das já apreciadas anteriormente quanto à suposta violação do princípio da ampla defesa e do
contraditório e do suposto desvirtuamento da finalidade da Comissão de Inquérito Administrativo.

28. Para, em tese, evidenciar tal prática, colacionam decisão judicial proferida em Mandado de
Segurança (nº 1011463-09.2018.4.01.3400/DF) impetrado por terceiro não relacionado a este processo em
face do Presidente da Comissão de Inquérito e outros servidores, no qual decisão judicial teria reconhecido o
“atropelo” processual e a violação ao direito de produção de provas.

29. Por entender que a referida preliminar nada mais representa do que uma continuação das
demais teses já ventiladas, vislumbro que a mesma não merece acolhimento, visto que apenas repisa
argumentos já apreciados em itens anteriores.

30. Pelo exposto, rejeito a preliminar “Da reincidência do Presidente da Comissão de
Inquérito em atos atentatórios ao trâmite legal do processo administrativo”, por entender que os
argumentos expostos já foram apreciados em tópicos anteriores, não cabendo a reapreciação.

EXAME DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

31. Vencidas as preliminares invocadas, passo a análise do mérito dos Recursos Voluntários
manejados, os quais, por questão didática e para que não existam omissões, serão analisados em etapas, de
acordo com as tipificações indicadas como violadas na Ultimação de Instrução, no Relatório Conclusivo e
na Nota nº 479/2018/PREVIC, que lastreou a decisão da DICOL, ora recorrida.

32. As condutas praticadas pelos recorrentes configurariam os tipos infracionais previstos no
artigo 92 e 110, do Decreto nº 4.942/2003, rememorando que a recorrente Janice Antônia Fortes foi arrolada
tão somente no primeiro fato tido como infracional, por não mais pertencer aos quadros da entidade na
ocorrência do segundo fato apontado. São os tipos infracionais em debate:

“Art. 92.  Instituir ou manter estrutura organizacional em desacordo
com a forma determinada pela legislação ou manter membros nos
órgãos deliberativo, executivo ou fiscal sem o preenchimento dos
requisitos exigidos pela legislação. (...)
Art. 110.  Violar quaisquer outros dispositivos das Leis
Complementares nos 108 e 109, de 2001, e dos atos normativos
regulamentadores das referidas Leis Complementares.”
 

33. Para configuração da infração do artigo 92 supra, teria sido violado o artigo 11, da Lei
Complementar nº 108/2001:

“Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no
máximo seis membros, será paritária entre representantes dos
participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a
indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de
qualidade.”

 
34. Já para configuração da infração tipificada no artigo 110, teria sido violada a Resolução
CGPC nº 13/2004, artigo 3º, como previamente descrito.

I – Análise da adequação típica das condutas dos recorrentes ao artigo 92, do Decreto nº
4.942/2003

35. Na Nota nº 479/2018/PREVIC a imputação resta assim resumida:

“Na Ultimação da Instrução, a Comissão considerou que a
manutenção do Sr. Marcos Adiles Moreira Garcia como presidente do
Conselho Deliberativo da entidade, em período posterior à efetiva
posse das conselheiras indicadas pelos patrocinadores para o biênio
2016/2018 configuraria conduta irregular, já que os novos
conselheiros indicados é que deveriam escolher o novo presidente do
órgão e não aqueles que estavam com os mandatos encerrados. (...)
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Observa a Comissão que, na realidade, a entidade encontrava-se sem
o presidente do CD, visto que a Previc considerou que a eleição do S.
Marco Adiles seria legitima apenas para cumprir o restante do
mandato do renunciante.
 
13. Assevera  que  todos  os  dirigentes  estatutários  que  detinham 
poder  decisório  e colaboraram, por ação ou omissão, para a
permanência de uma situação considerada irregular  pelo  órgão 
supervisor,  em  afronta  ao  disposto  na  legislação  previdenciária
complementar e na norma interna da entidade (Estatuto), recusando-
se a realizar nova eleição para a presidência do CD, apesar das
reiteradas determinações da autarquia supervisora,  tornaram-se 
corresponsáveis  pela  irregularidade  e  pela  consequente
decretação do regime especial (intervenção).
 
14. Desta feita, concluiu a Comissão de Inquérito que os dirigentes
que colaboraram pela irregular permanência do Presidente do CD,
Sr. Marco Adiles no exercício daquela presidência, após a posse das
conselheiras indicadas pelas patrocinados, violaram o disposto no
artigo 11 da Lei Complementar nº 108, incidindo na infração
capitulada no artigo 92 do Decreto 4.942/2003.”
 

36. Por sua vez, os recorrentes argumentam que:

A punição aplicada seria desarrazoada, na medida em que a oposição à realização de
nova eleição para a presidência do Conselho Deliberativo ocorreu pois não haveria razão
para uma nova eleição, respeitando a legislação vigente;

Não merece prosperar o raciocínio empregado pela Fiscalização de que a
eleição para a presidência do Conselho Deliberativo seria tão somente para
preencher a vaga até a posse dos demais conselheiros indicados pelas
patrocinadoras, que aguardavam a habilitação pela PREVIC;
A própria fiscalização reconhece que os recorrentes teriam a convicção seria
pelo mandato de 2 (dois) anos;
O dispositivo legal supostamente vulnerado (artigo 11, da Lei Complementar nº
108/2001) tem como única exigência que o presidente do Conselho
Deliberativo seja escolhido pelos conselheiros indicados pelas patrocinadoras,
o que teria ocorrido;
O Estatuto da entidade, em seu artigo 22, teria disposição semelhante à
prevista na legislação;
Concluem que não há disposição legal ou estatutária que obrigasse os
mesmos a cumprir a determinação da fiscalização de realizar nova eleição e de
que não pode prevalecer uma regra dita como “de praxe” de aguardar a posse
dos demais conselheiros para nova eleição;
A indicação da fiscalização de que uma regra “de praxe” deveria prevalecer
ofenderia o princípio da legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição
Federal e na legislação ordinária. A situação problemática pode ser assim
sintetizada: i) o Conselho Deliberativo da entidade interessada possuía 6 (seis)
membros titulares, sendo necessária a observância de composição paritária; ii)
o mandato dos mesmos era de 4 (quatro) anos, havendo a previsão da
renovação de parte dos membros indicados pelas patrocinadoras a cada 2
(dois) anos. Assim, 1/3 e posteriormente 2/3 e assim sucessivamente; iii) o
mandato do presidente do Conselho Deliberativo era bienal; iv) no ano de
2016, antes do encerramento do mandato do presidente empossado em 2014,
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este renunciou; v) os 3 (três) conselheiros indicados pela patrocinadora, então
com mandato vigente, mas em fase final, realizaram novas eleições que
resultaram na indicação do recorrente Marco Adiles Moreira Garcia, com o
entendimento de que o mandato seria bienal, isto na Reunião nº 685, em
18/07/2016; vi) na reunião subsequente (686, em 28/07/2016) ocorreu a posse
de uma conselheira indicada pela patrocinadora; v) por fim, após o
procedimento de habilitação então exigido, a última conselheira indicada
tomou posse na reunião nº 687, realizada em 25/08/2016.

37.  Resumidamente, cinge-se a controvérsia em verificar se a eleição realizada no dia
18/07/2016, seguida da resistência dos então recorrentes em obedecer às determinações da PREVIC de
realização de nova eleição são suficientes para configurar a infração imputada.

38.  Inicialmente, não posso deixar de consignar que a interpretação conferida pela PREVIC é
coerente, na medida em que faria sentido esperar a posse dos novos conselheiros indicados para proceder a
eleição de um novo período de mandato para o Conselho Deliberativo, até mesmo porque a eleição
antecipada impediria a participação das novas conselheiras da eleição.

39. No entanto, apesar de coerente o raciocínio da Fiscalização, apoiado na “praxe” do que era
realizado pela entidade nas eleições anteriores, a conduta dos recorrentes é suficiente para tipificar a infração
prevista no artigo 92, do Decreto nº 4.942/2003? Penso que não. Explico.

40. Para que esteja caracterizada a infração imputada, é necessária a expressa e inegável ofensa à
legislação vigente. A mera divergência interpretativa em relação à eleição, no caso em tela, não configurou
qualquer infração.

41.  Como bem destacado pela combativa Defesa dos recorrentes, os itens 82 e 140 do Relatório
Conclusivo revelam que a suposta ofensa à legislação decorreria de um “costume” da entidade e de uma
interpretação intuitiva:

“82.Contudo, a decisão da Previc de determinar que fosse realizada
nova eleição para presidente do CD não foi tomada levando em
consideração apenas o procedimento de costume da entidade, mas
sim de acordo os seguintes fundamentos: a) o presidente do CD,
Ricieri Dalla Valentina Junior, renunciou ao cargo em
18/07/2016(Ata nº 685 do CD). A renúncia do presidente não pode
ser considerada como término regular do seu mandato; b) em virtude
da renúncia, o correto seria que os conselheiros elegessem novo
Presidente apenas para finalizar o mesmo mandato do renunciante; c)
não seria razoável aceitar que, em decorrência da renúncia do
Presidente, os conselheiros cujos mandatos finalizaram em 2016
escolhessem o Presidente para o período de 2016-2018; (...)
 
140. Com efeito, não há norma escrita que diga, literalmente, que só
depois de completada a renovação dos mandatos, com a posse dos
novos conselheiros, é que a escolha do presidente do CD deve ser
feita. Mas isto obviamente não é necessário. Chega a ser até intuitiva
a conclusão de que os conselheiros legitimados à escolha da
presidência sejam aqueles que exercerão conjuntamente os seus
mandatos.”

 
42. Como já argumentado acima, apesar de ser de fato a interpretação mais lógica e coerente da
legislação e do Estatuto da entidade, é possível eventual controvérsia, visto que, como bem destacado: “não
há norma escrita que diga, literalmente, que só depois de completada a renovação dos mandatos, com a
posse dos novos conselheiros, é que a escolha do presidente do CD deve ser feita.”

43.  Não havendo norma escrita, é temerária a aplicação de tão severa penalidade em um mero
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raciocínio intuitivo ou, em tese, coerente. Nunca é demais destacar que para a tipificação de uma infração é
necessária a constatação de 3 (três) requisitos na conduta. Que esta seja: i) típica; ii) antijurídica; e iii)
culpável.

44. Da análise dos fatos relacionados à imputação do artigo 92, do Decreto nº 4.942/2003, não
vislumbro os requisitos da tipicidade e da antijuridicidade, vez que, mais uma vez, não havendo norma
escrita, específica, incisiva, resta impossibilitada a violação de um dispositivo legal por suposição. Ou seja,
para que exista a antijuridicidade, necessária a conduta que viole frontal e inegavelmente o ordenamento
jurídico. Tratando-se ainda de infração que tem como núcleo conduta que decorre da desobediência da
legislação, literal, me parece racional que a tipicidade só poderia estar configura se uma lei positivada (em
sentido estrito) tivesse sido violada de forma inconteste.

45. No Processo Administrativo Sancionador, assim como no Direito Penal, a legalidade deve ser
interpretada e aplicada de forma restritiva, não cabendo a interpretação extensiva ou por analogia em
prejuízo da parte para tipificação de conduta. Cristalizado o entendimento na jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR FATO QUE NÃO
CONSTITUI CRIME. ACÓRDÃO RESCINCENDO CONTRÁRIO À LEI
PENAL. CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. FRAUDE À
LICITAÇÃO MEDIANTE ELEVAÇÃO DE PREÇO EM CERTAMES
QUE TENHAM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ATIPICIDADE. 1. A condenação pela prática de conduta atípica,
ainda que confirmada em sede de apelação criminal, caracteriza
manifesta afronta ao texto expresso da lei penal, de forma a restar
viabilizado o manejo da revisão criminal para a desconstituição do
julgado. Inteligência do art. 621, I, do CPP. 2. O tipo penal contido
no art. 96 da Lei nº 8.666/93 revela uma lacuna legislativa, não
contemplando a fraude em licitações que tenham por objeto a
prestação de serviços. 3. No direito penal, em respeito ao princípio
da reserva legal (arts. art. 5°, XXXIX, da CF e 1° do CP), é de rigor
que o hermeneuta e aplicador da lei atenham-se à letra do dispositivo
legal, ainda que defeituoso, não sendo possível dar-lhe interpretação
ampliativa ou analógica para abranger conduta não definida. A
correção da norma, acaso necessária, deve ser buscada junto ao
Congresso Nacional, e não perante o Poder Judiciário, ao qual não
compete imiscuir-se na política criminal, tipificando a conduta, mas
única e tão-somente julgar segundo os modelos legais pré-existentes.
4. O delito previsto no art. 96, I, da Lei de Licitações tem como núcleo
a elevação do valor inicial da proposta, não havendo falar em
perfectibilização de tal infração quando o proponente apresenta um
valor inferior ao que vinha praticando com a Administração Pública
até então. 5. Possuindo ao seu alcance todas as informações
necessárias à constatação de eventual superfaturamento dos serviços
licitados, à Fazenda Pública compete a revogação do processo
licitatório (art. 49 da Lei nº 8.666/93), não estando compelida a
contratar com os participantes do certame.
(RVCR - REVISÃO CRIMINAL 2005.04.01.006340-5, PAULO
AFONSO BRUM VAZ, TRF4 - QUARTA SEÇÃO, D.E. 06/12/2006.)
 
PENAL. ARTIGO 291 DO CÓDIGO PENAL. PETRECHO PARA
FALSIFICAÇÃO DE MOEDA. MICROCOMPUTADOR. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
O apelado foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 291 do
Código Penal. Após a regular instrução do processo o d. magistrado
"a quo" absolveu o ora apelando sob o fundamento de que o fato não
constitui infração penal. A r. sentença de primeiro grau não merece
reparo. O legislador ao definir o crime de petrechos para falsificação
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de moeda, previsto no artigo 291 do Código Penal, utilizou a
terminologia "especialmente destinado à falsificação de moeda". O
termo "especialmente" é interpretado pelo professor Guilherme de
Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 10ª edição, às fls.
1048/1049 como: "(...) é o maquinismo, aparelho, instrumento ou
objeto que tem por finalidade principal falsificar moeda. Pode até ser
utilizado para outros fins, embora se concentre na contrafação da
moeda." O petrecho apto para configurar o delito em comento não
precisa ser exclusivamente destinado à falsificação do papel moeda,
mas necessariamente, tem que ter por finalidade precípua a
contrafação da moeda, hipótese não configurada nos autos. O objeto
apreendido em poder do ora apelado é um microcomputador, cujo
objetivo técnico não tem por escopo fundamental a falsificação de
moedas. Atipicidade da conduta imputada ao apelado na exordial. Em
virtude do avanço tecnológico um computador pode ser instrumento
de práticas delituosas, porém na seara do direito penal não é
permitido uma interpretação extensiva da norma penal, in malam
partem, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.
Prejudicada a alegação de que o crime de petrecho para falsificação
de moeda é classificado como delito de atentado diante do
reconhecimento da atipicidade da conduta. Apelação a que se nega
provimento.
 
(ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 22799 0001423-94.2000.4.03.6104,
DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, TRF3 - PRIMEIRA
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/08/2011 PÁGINA: 32.
FONTE_REPUBLICACAO:.)

 
46. Com base nos argumentos acima expostos; no disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição
Federal; e no artigo 2º, da Lei nº 9.784/1999, voto no sentido de reformar a Decisão nº 9/2018/PREVIC,
para o fim de que seja reconhecida a atipicidade da conduta praticada em relação ao artigo 92, do Decreto nº
4.942/2003. Anoto que, fosse o Estatuto da entidade específico quanto às disposições da eleição do
presidente do Conselho Deliberativo, caberia eventual imputação do artigo 90 do mesmo diploma
normativo, mas não da infração ora tratada.

47. É defeso à Administração Público exigir que se faça ou se deixe de fazer ao que não esteja
expressamente previsto em lei (em sentido estrito). Sobre o tema, leciona Patrícia Nohara:

“O princípio da legalidade é alicerce do Estado de Direito. O
enunciado genérico da legalidade encontra-se no art. 5º, II, da
Constituição Federal, que estatui: ‘ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. Antes da
submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade,
havia o arbítrio em um Estado cujo poder era incondicionado. O
monarca absolutista determinava algo e, em função exclusivamente de
sua vontade, os súditos eram obrigados a uma série de prestações.
Atualmente, o princípio da legalidade representa uma das maiores
garantias dos cidadãos, que não poderão ser obrigados a fazer ou ser
coagidos a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Essa exigência vale tanto para os particulares como para o Estado.
(...)
A ação administrativa passou a ser analisada sob o prisma de sua
relação com o ordenamento, ou seja, enquanto antes a Administração
podia fazer tudo o que a lei não vedava, com o Estado Social de
Direito ou o Estado Legal à Administração foi permitido atuar dentro
dos limites permitidos em lei.”
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48. Referida vinculação positiva do Estado encontra umbilical ligação com o princípio da
segurança jurídica:

 
“Também é corolário da necessidade de segurança o princípio da
legalidade, que determina genericamente que as pessoas só podem
ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei (art. 5º,
II, da Constituição Federal) e que, no caso da legalidade
administrativa (art. 37, caput, CF), restringe a ação estatal aos limites
dos comandos normativos, para a segurança jurídica da sociedade
como um todo.”

 
49. Diante do exposto, dou PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelos
recorrentes, para o fim de afastar a tipicidade da conduta imputada em relação à infração prevista no artigo
92, do Decreto nº 4.942/2003.

II – Análise da adequação típica das condutas dos recorrentes ao artigo 110, do Decreto nº
4.942/2003

50. A conduta dos recorrentes, em tese, tipificada pelo artigo 110, do Decreto nº 4.942/2003 c/c o
artigo 3º, da Resolução CGPC nº 13/2004, decorreu sucintamente, nos termos constantes da Nota nº
479/2018/PREVIC:

“16. Além da infração descrita anteriormente, a Comissão de
Inquérito considerou desnecessária, irregular e indevida a
contratação de Escritório de Advocacia para a propositura ação
judicial contra a Previc.
 
17. Relata que a Fundação CEEE de Seguridade Social –
ELETROCEEE, representada pelos Srs. Gerson Carrion de Oliveira e
José Joaquim Fonseca Marchisio, firmou em 09 de junho de 2017,
contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com o escritório
BOTHOME ADVOGADOS ASSOCIADOS.
 
18. Ocorre que, no momento da referida contratação, já se
encontrava em curso a ação judicial proposta pelas Patrocinadoras
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃODE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-D e COMPANHIA ESTADUAL DE
GERAÇÃOTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-GT (Ação
Ordinária – Vara cível de Porto Alegre) contra a entidade, pleiteando
o afastamento do Sr. Marco Adiles da presidência do Conselho
Deliberativo a ELETROCEEE.
 
19. Além disso, em 31/03/2017, o Sr. Marco Adiles Moreira Garcia
havia ingressado com Mandado de Segurança junto à Justiça Federal
da 4ª Região no Rio Grande do Sul (MSnº 1002214-
68.2017.4.01.3400/13ª Vara do DF), no qual pleiteava a concessão
da medida liminar para que fosse suspensa a decisão proferida pela
autoridade coatora(Diretor-Superintendente da PREVIC) nos autos do
processo administrativo nº44011.002076/2017-72, a fim de que fosse
mantido no cargo de Presidente do ConselhoDeliberativo.
 
20. O Mandado de Segurança foi redistribuído à 13ª Vara Federal de
Brasília, que negou a liminar requerida. Posteriormente, em
17/05/2017, o impetrante, Sr. Marco Adiles,requereu a desistência do
mandamus e a extinção do feito.
21. Destarte, no momento da contratação do escritório jurídico para
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a demanda proposta contra a Previc já havia duas ações judiciais
discutindo os mesmos fatos, não se justificando a propositura de uma
terceira demanda contra a autarquia (ação ordinária nº 1005382-
78.2017.4.01.3400, proposta perante a 3ª Vara Federal do DF)
acerca do mesmo assunto [legitimidade da permanência do Sr. Marco
Adiles como Presidente do CD da ELETROCEEE].
 
22. De acordo com a Comissão de Inquérito, em 30/06/2017 ocorreu,
de fato, o pagamento da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) ao escritório de advocacia referido.
 
23. Diante da inexistência no Decreto nº 4.942/2003 de um tipo
infracional específico prevendo a penalidade para a realização de
despesa administrativa indevida, desnecessária ou inadequada, a
Comissão decidiu pela aplicação da infração relativa ao
descumprimento da norma que dispõe acerca do “conflito de
interesses”.
 
24. Relata a Comissão que o "conflito de interesses" entre o interesse
pessoal do Sr. Marco Adiles em permanecer na Presidência do CD e
os interesses da Entidade fica bastante evidente ao se constatar que a
decisão para a contratação do referido escritório de advocacia para
propositura da ação ordinária contra a Previc foi decida por “voto de
qualidade” do maior e único interessado na demanda, o então
presidente do Conselho Deliberativo da ELETROCEEE, Sr. Marco
Adiles.”

 
51. Os recorrentes, exceto Janice Antônia Fortes, pois não incluída na imputação ora tratada,
argumentam em suas razões recursais que:

O acesso ao Poder Judiciário é um direito dos recorrentes, sendo necessária a
contratação de assessoria jurídica para tal;

Aduzem que a contratação visou defender interesses legítimos da
Fundação CEEE, diante do recebimento de diversos Ofícios da
Fiscalização, pois entendiam que não haveria qualquer irregularidade na
contratação;
Não se esperava que a PREVIC estivesse sempre correta em relação à
interpretação dos normativos da entidade, pois fatos inerentes ao
planejamento da própria entidade podem despertar dúvidas e
interpretações diversas;
Possuindo o Grupo CEEE (autor de ação contra a entidade) assessoria
jurídica, seria uma obrigação dos dirigentes buscar assessoria jurídica
qualificada para exercer a defesa da entidade, notadamente na ação
movida pelo Grupo CEEE em face da fundação;
Inexiste óbice para contratação de terceiros e que o parecer contratado de
escritório terceirizado, que já prestava serviços à ELETROCEEE e,
portanto, conhecia as particularidades da entidade, foi no sentido da
regularidade da eleição do recorrente Marco Adiles;
A contratação para o ajuizamento de Ação em face da PREVIC buscava
não só combater as determinações da Fiscalização, mas também
preservar a direção da entidade e o planejamento traçado por esta;
Esclarece o recorrente Marco Adiles que o Mandado de Segurança
impetrado em nome próprio foi movido por iniciativa pessoal, não tendo
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qualquer relação com a entidade;
Indicam que a contratação está baseada em uma prerrogativa
constitucional (artigo 5º, inciso XXXV, não consistindo em qualquer
abuso ou conduta irregular.

52. Analisados os autos, entendo que merecem provimento os Recursos Voluntários manejados
pelos recorrentes, também em relação à inocorrência da conduta prevista no artigo 110, do Decreto nº
4.942/2003.

53. Primeiramente, ao considerar que inexiste infração ao artigo 92, do Decreto nº 4.942/2003,
como exposto acima, não seria crível julgar procedente a infração ao artigo 110, do mesmo Decreto, visto
que o segundo fato imputado decorre diretamente do primeiro, já debatido.

54. Noutro vértice, não há como comungar do entendimento da Fiscalização, chancelado pela
DICOL, em relação a, em tese, abusividade na contratação do escritório de advocacia, para promover a
defesa dos interesses da entidade.

55. Ainda que se alegue que já existiam outras ações judiciais debatendo os mesmos fatos, um
Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente Marco Adiles e uma Ação Ordinária promovida pelo
Grupo CEEE em face da entidade, entendo não ser razoável a interpretação de que uma Ação Judicial a ser
intentada pela Fundação CEEE em face da PREVIC seria abusiva ou desnecessária. O direito constitucional
de acesso ao Poder Judiciário não pode ser mitigado/tolhido, por existirem outras ações com objeto “similar”
em trâmite.

56. Havendo uma identidade de objeto, partes e causa de pedir nos autos, eventual
litispendência/coisa julgada deveria ser arguida em Juízo, nos termos da legislação processual específica.
Porém, não é o que se verifica na situação em comento.

57. Especificamente quanto ao artigo 3º, da Resolução CGPC nº 13/2003, supostamente
vulnerado pelos recorrentes, entendo que inexistiu violação deste, por não configurar a contratação de
assessoria jurídica para representação na esfera judicial a atuação “em prol de interesses conflitantes” com os
objetivos da entidade.

58. Repiso. Ainda que a interpretação em relação às disposições do processo de escolha do
presidente do Conselho Deliberativo tenha se afastado do raciocínio comum e da “praxe” aplicada pela
entidade, a adoção de práticas diversas não foi suficiente para violar o artigo 92, do Decreto nº 4.942/2003,
visto que a conduta, sob minha ótica é atípica e não antijurídica, não podendo lastrear tão severa punição
aplicada aos recorrentes.

59. Pelos argumentos acima expostos e, principalmente, por entender que acolher a interpretação
conferida pela Decisão da primeira instância administrativa no caso em tela feriria frontalmente a
razoabilidade e, ainda mais, o direito constitucional de ação, acesso ao Poder Judiciário e de petição, todos
elencados no artigo 5º, da Constituição Federal, qualificados, assim, como direitos e garantias fundamentais.

60. Por fim, para além da já conhecida (e criticável) subjetividade do artigo 110, do Decreto nº
4.942/2003, reafirmo que sua aplicação deve ser considerada com extrema cautela, visto que o Processo
Administrativo Sancionador não deve se ocupar de condutas que não atendam minimamente os princípios da
ofensividade/lesividade, sendo imprescindível para configuração a imputação de infração verdadeira ofensa
a bem jurídico tutelado.

61. Assim, além da própria atipicidade da conduta, o cotejo entre o fato apurado em relação ao
artigo 110, a contratação de escritório de advocacia e a penalidade aplicada, se mostram desproporcionais,
atentando contra princípios dispostos na Lei nº 9.784/1999, no artigo 2º, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

62. Neste sentido já decidiu o STJ, em relação a necessária proporcionalidade no Processo
Administrativo Sancionador:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRINCIPIO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO DA
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CORRESPONDÊNCIA ENTRE A PENA APLICADA E A CONDUTA
PRATICADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONDUTA DESIDIOSA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
 
1 . Ao Judiciário, nos termos da jurisprudência dominante nos
Tribunais Superiores, cabe anular a demissão imposta ao servidor,
fundamentado no fato de não haver a necessária proporcionalidade
entre o fato apurado e a pena aplicada, sendo certo que sua atuação
deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade que rege o
controle judicial do ato administrativo. Precedentes.
 
2. A pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o
reexame dos fatos e provas carreadas aos autos, o que não se
coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.º 07 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp 764.249/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”

 
63. Entendendo pela atipicidade e desproporcionalidade da atuação da Administração Públicas
em face dos recorrentes no que tange à alegada conduta tipificada no artigo 110, do Decreto nº 4.942/2003,
é que merece provimento o apelo dos recorrentes.

64. Diante do exposto, dou PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelos
recorrentes, para o fim de afastar a tipicidade da conduta imputada em relação à infração prevista no artigo
110, do Decreto nº 4.942/2003

DOSIMETRIA DA PENA

65.  Não obstante vislumbrar razões para o provimento dos Recursos Voluntários para a reforma
do mérito da decisão proferida pela DICOL, se vencido quanto ao mérito, considero que a penalidade
aplicada na Decisão nº 9/2018/PREVIC aos recorrentes merece reparo, visto que desproporcional em
relação à realidade dos fatos.

66. Destaco que as infrações imputadas decorreram, nitidamente, de uma divergência quanto à
interpretação da lei, do Estatuto e dos normativos da entidade. Assim, em momento algum vislumbrou-se
uma frontal e intencional violação à legislação. O que poderia se alegar, se fossem típicas as condutas, seria
uma verdadeira e evidente intransigência dos recorrentes no cumprimento das determinações emanadas pela
PREVIC. Referida intransigência ou inflexibilidade não se mostra apta a gerar penalidades pecuniárias de
expressivo valor, cumuladas com inabilitações de 4 (quatro) anos a parte dos recorrentes.

67. A jurisprudência desta CRPC já é consolidada no sentido de admitir a aplicação da
penalidade mais branda, quando a aplicada pela DICOL for revelada como inadequada e severa para
penalização dos infratores:

68. “Realização operações em desconformidade com as diretrizes do CMN nº 3.792, de 2009,
relativas aos procedimentos de avaliação, monitoramento e controle de riscos. Não verificação de ocorrência
de prejuízo ou obtenção de vantagem indevida. Cabimento de sansão adequada ao atendimento do interesse
público (incisos VI e XIII – art. 2º da Lei nº 9.784/1999). Aplicação de multa pecuniária. Provimento Parcial
ao recurso voluntário.”

69. (Processo nº 44150.000009/2014-86 – Entidade Interessada: FAPECE – Rel. Cons. José
Ricardo Sasseron – julgado na 65ª Reunião Ordinária, em 23/11/2016. Unânime.)

70. Assim, se vencido em relação às preliminares e ao mérito, acolho as razões expostas nos
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Recursos Voluntários interpostos, para o fim de reformar as penalidades fixadas pela DICOL aos
recorrentes, aplicando a penalidade prevista no artigo 22, inciso I, do Decreto nº 4.942/2003, de advertência.

DISPOSITIVO

71. Diante do exposto, conheço do Recursos Voluntários interpostos por Gerson Carrion de
Oliveira, Janice Antônia Fortes, Jeferson Luis Patta de Moura, José Joaquim Fonseca, Marco Adiles
Moreira, Paulo César Santos Maciel e Ponciano Padilha, para, no MÉRITO, dar-lhes provimento,
reformando a Decisão nº 9/2018/PREVIC, nos termos da fundamentação, declarando atípicas as condutas
imputadas. No que tange à dosimetria da penalidade aplicada, por entender como medida proporcional, se
vencido quanto ao mérito, reformo a Decisão nº 9/2018/PREVIC, para aplicar a penalidade de
ADVERTÊNCIA como sanção aos recorrentes.

72.  É como voto.

Ementa: “Processo Administrativo Sancionador – Preliminares -
Nulidades do Auto de Infração – Desvio de finalidade do Inquérito
Administrativo – Inocorrência - Cerceamento de Defesa Configurado
– Prova testemunhal motivadamente requerida e indeferida que se
mostrava apta à elucidação dos fatos relacionados ao processo –
Nulidade dos autos a partir do Despacho que indeferiu a dilação
probatória – Mérito – Imputação do Artigo 92 do Decreto nº
4.942/2003 pela, em tese, violação ao artigo 11 da Lei Complementar
nº 108/2001 – Conduta atípica – Inexistência de Previsão Legal
expressa que indicasse a irregularidade na eleição do Presidente do
Conselho Deliberativo – Princípio da Legalidade – Imputação do
Artigo 110 do Decreto nº 4.942/2003 – Contratação de escritório de
advocacia para, supostamente, defender interesses alheios aos da
entidade interessada – Violação à Garantia Fundamental de Acesso
ao Poder Judiciário – Inocorrência de Infração – Conduta Atípica –
Decisão da DICOL Reformada -  Penalidades –
Desproporcionalidade em relação aos fatos apurados – Conversão
em advertência – Possibilidade – Recursos providos.”

 

Brasília-DF, 30 de abril de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

Marlene de Fátima Ribeiro Silva

Membro Titular

Representante dos Patrocinadores e Instituidores

 

Documento assinado eletronicamente por Marlene de Fátima Ribeiro Silva, Membro
Suplente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em 13/05/2019, às
14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2302413 e o código CRC 7C7A3913.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Subsecretaria de Assuntos Corporativos
Coordenação de Órgãos Colegiados
Câmara de Recursos da Previdência Complementar

 

CONTROLE DE VOTO

 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO

Reunião e
Data:

90ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, realizada
em 30 de abril de 2019.

Relatora:  Marlene de Fátima Ribeiro Silva

Processo: 44011.006936/2017-47

Comissão de
Inquérito
Administrativo:

Instituída pela Portaria Previc nº 708, de 14/08/2017, publicada no DOU de
05/08/2017

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

Entidade: Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE

Voto da
Relatora:

"... conhece dos recursos e afasta as preliminares da desnecessidade do depósito recursal
prévio (Súmula nº 21 do STF), da nulidade do Inquérito Administrativo e da
reincidência do Presidente da Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao trâmite legal
do processo administrativo. ACOLHE a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto
ao mérito, dá parcial provimento aos recursos para converter a penalidade imposta em
advertência..."

 

Representantes Votos

 

JOÃO PAULO DE SOUZA

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

 

Ausente Justificadamente.

 

 

CARLOS ALBERTO PEREIRA

Representante das entidades fechadas de previdência

"... conhece dos recursos e afasta as preliminares da
desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula
nº 21 do STF), da nulidade do Inquérito
Administrativo e da reincidência do Presidente da
Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao
trâmite legal do processo administrativo. ACOLHE a
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complementar - Titular
trâmite legal do processo administrativo. ACOLHE a
preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao
mérito, dá parcial provimento aos recursos para
converter a penalidade imposta em advertência..."

 

MARIA BATISTA DA SILVA

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular 

"... conhece dos recursos e afasta as preliminares da
desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula
nº 21 do STF), da nulidade do Inquérito
Administrativo e da reincidência do Presidente da
Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao
trâmite legal do processo administrativo e de
cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dá parcial
provimento aos recursos apenas para converter a
penalidade de inabilitação em suspensão por 180
(cento e oitenta), em relação aos recorrentes Marco
Adiles Moreira Garcia e Gerson Carrion de Oliveira,
mantendo-se a multa pecuniária fixada. E, em
relação aos demais recorrentes, negou provimento
aos recursos voluntários, mantendo a Decisão nº
09/2018/DICOL/PREVIC"

 

MAURÍCIO TIGRE VALOIS LUNDGREN

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular 

"... conhece dos recursos e afasta as preliminares da
desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula
nº 21 do STF), da nulidade do Inquérito
Administrativo e da reincidência do Presidente da
Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao
trâmite legal do processo administrativo e de
cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dá parcial
provimento aos recursos apenas para converter a
penalidade de inabilitação em suspensão por 180
(cento e oitenta) dias, em relação aos recorrentes
Marco Adiles Moreira Garcia e Gerson Carrion de
Oliveira, mantendo-se a multa pecuniária fixada. E,
em relação aos demais recorrentes, negou
provimento aos recursos voluntários, mantendo a
Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC"

 

ALFREDO SULZBACHER WONDRACEK

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular 

Declarado o impedimento nos termos do art. 42,
inciso II, c/c o § 3º do Decreto nº 7.123, de 03
março de 2010.

 

FERNANDA SCHIMITT MENEGATTI

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Presidente-Substituta 

"... conhece dos recursos e afasta as preliminares da
desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula
nº 21 do STF), da nulidade do Inquérito
Administrativo e da reincidência do Presidente da
Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao
trâmite legal do processo administrativo e de
cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dá parcial
provimento aos recursos apenas para converter a
penalidade de inabilitação em suspensão por 180
(cento e oitenta) dias, em relação aos recorrentes
Marco Adiles Moreira Garcia e Gerson Carrion de
Oliveira, mantendo-se a multa pecuniária fixada. E,
em relação aos demais recorrentes, negou
provimento aos recursos voluntários, mantendo a
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Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC"

Sustentação Oral: Elthon Nunes, Procurador da PREVIC e Ângela Von Muhlen – OAB/RS nº 49.157

Resultado:

Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC, conheceu dos
recursos voluntários e afastou as preliminares da desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula nº 21
do STF), da nulidade do Inquérito Administrativo e da reincidência do Presidente da Comissão de
Inquérito em atos atentatórios ao trâmite legal do processo administrativo. Por maioria de votos, a CRPC
afastou a preliminar de cerceamento de defesa, vencidos os votos da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro
Silva, e do Membro Carlos Alberto Pereira. No mérito, a CRPC, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para converter a penalidade de inabilitação por suspensão por
180 (cento e oitenta) dias, em relação aos recorrentes Marco Adiles Moreira Garcia e Gerson Carrion de
Oliveira, mantendo-se a multa pecuniária fixada, vencido os votos da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro
Silva, e do membro Carlos Alberto Pereira. E, em relação aos demais recorrentes, a CRPC negou
provimento aos recursos voluntários, mantendo a Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC. Declarado o
impedimento do Membro Alfredo Sulzbacher Wondracek, nos termos do art. 42, inciso II, c/c o § 3º do
Decreto nº 7.123, de 03 março de 2010.

 

 

Brasília, 30 de abril de 2019.

 

 

Documento assinado eletronicamente

Fernanda Schimitt Menegatti

Presidente-Substituta da Câmara

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schimitt Menegatti, Membro
Suplente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em 14/05/2019, às
18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2312691 e o código CRC DBAA5BE1.

Referência: Processo nº 44011.006936/2017-47. SEI nº 2312691

CRPC - Controle de Voto SEPRT-SUAC-COC-CRPC 2312691         SEI 44011.006936/2017-47 / pg. 32

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019051500030

30

Nº 92, quarta-feira, 15 de maio de 2019ISSN 1677-7042Seção 1

CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

PAUTA DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamentos dos recursos da 91ª Reunião Ordinária da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar - CRPC, a ser realizada em 29 de maio de 2019, às
09h30min na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília - DF.

I - Pauta preferencial com os recursos remanescentes da 90ª Reunião
Ordinária, de 30 de maio de 2019, nos termos do Regimento Interno, parágrafo único do
art. 38, anexo à Portaria nº 282, de 31 de maio de 2011.

1) Processo nº 44011.001757/2018-02; Auto de Infração nº 14/2018/PREVIC;
Despacho Decisório nº 229/2018/CGDC/DICOL; Recorrido: Fabiano Domingues de Oliveira;
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; José Roberto Iglese
Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias
Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos Ruiz; Daniel Alves
Barros; Procurador: Edward Marcones Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182; Entidade:
UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator
designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

2) Processo nº 44011.005694/2017-74; Auto de Infração nº 46/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 218/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: José Roberto Inglese Filho,
Regiane Emiko Otsu, Renato Camargo Barioni, Marcio Amaral Ferreira, Luis Sérgio Dias
Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano
Domingues de Oliveira, Fábio Luis Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos
Ruiz, Daniel Alves Barros e Raphael Arboleda; Procurador: Edward Marcones Santos
Gonçalves OAB/DF nº 21.182; Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores
Públicos Previdência Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de
Oliveira.

3) Processo nº 44011.000375/2016-91; Auto de Infração n° 30/16-93/PREVIC;
Decisão nº 29/2018/PREVIC; Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar
- PREVIC, Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges e Maurício Marcellini Pereira,
Recorridos: Eugênio Fabio de Resende, José Lino Fontana e Renata Marotta; Procuradores:
Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos OAB/DF nº 25.108, Bárbara Lobo Mendes Amaral
OAB/DF nº 21.375, Antônio Pedro Machado OAB/DF nº 52.90 e Renata Mollo dos Santos
OAB/SP nº 179.369; Entidade: FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais; Relator
designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek/Denise Viana da Rocha Lima

4) Processo nº 45183.000006/2016-90; Auto de Infração nº 29/16-5/PREVIC;
Decisão nº 255/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: Superintendência de Previdencia
Complementar - PREVIC; Recorridos: José Sales, Sofia Lisboa Ardoso, Wagner Ormanes,
Evandro Bessa de Lima Filho, Alcir Bringel Erse, Augusto Afonso Monteiro de Barros, Luiz
Paulo Santos Álvares e Luiz Antonio Ferreira Martins; Procurador: Igor Maurício Freitas
Galvão OAB/PA nº 17.825; Entidade: CAPAF - Caixa de Previdência Complementar do
Banco da Amazônia; Relatora designada: Maria Batista da Silva/Elaine Borges da Silva.

5) Processo nº 44190.000003/2016-02; Auto de Infração nº 15/16-45/PREVIC,
Despacho Decisório nº 230/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: Superintendência de
Previdencia Complementar - PREVIC; Recorridos: Claudiomar Gautério de Farias, Janice
Antonia Fortes, Jeferson Luis Patta de Moura, José Joaquim Fonseca Marchisio, Juarez
Emílio Moehlecke, Manuel Antônio Ribeiro Valente, Antônio de Pádua Barbedo, Cláudio
Canalis Goulart, Cláudio Grimaldi Pedron, Gerson Gonçalves da Silva, João Carlos Lindau,
Jorge Eduardo Bastos, Luis Carlos Saciloto Tadiello, Marco Adiles Moreira Garcia, Paulo de
Tarso Dutra Lima, Ponciano Padilha, Ricieri Dalla Valentina Júnior e Sandro Rocha Peres;
Procurador: Flávio Martins Rodrigues OAB/RJ nº 59.051; Entidade: ELETROCEEE - Fundação
CEEE de Seguridade Social; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de
Oliveira.

6) Processo nº 44011.000865/2017-79; Auto de Infração nº 12/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 172/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Vânio boing, Marcos Anderson
Treitinger, Bruno José Bleil, Ernesto Montibeler Filho, José Luiz Antonacci Carvalho, Raul
Gonçalves D'avila, João Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina
Dal Pont; Procurador: Maurício Corrêa Sette Torres OAB/DF nº 12.659; Entidade: FUSESC
- Fundação Codesc de Seguridade Social; Relator designado: Alfredo Sulzbacher
Wondracek/Denise Viana da Rocha Lima.

II - Pauta ordinária
1) Processo nº 4011.001428/2018-53; Auto de Infração nº 11/2018/PREVIC;

Despacho Decisório nº 216/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: José Roberto Iglese Filho;
Procurador: Edward Marcondes Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182; Entidade: UASPREV
- União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado:
Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.

2) Processo nº 44011.004656/2017-02; Auto de Infração nº 34/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 244/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Superintendência de
Previdência Complementar - PREVIC, Luís Carlos Fernandes Afonso, Newton Carneiro da
Cunha, Maurício França Rubem, Carlos Fernando Costa, Sonia Nunes da Rocha Pires
Fagundes, Marcelo Almeida de Souza, Ricardo Berretta Pavie, Manuela Cristina Lemos
Marçal e Pedro Américo Herbst; Recorrida: Viviane Ramos da Cunha Reche; Procurador:
Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267; Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de
Seguridade Social; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

3) Processo nº 44190.000001/2016-13; Auto de Infração nº 12/16-57;
Despacho Decisório nº 155/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Cláudio Henrique Mendes
Cereser, Josué Fernando Kern, Edson Luiz De Oliveira e Manuel Antônio Ribeiro Alente;
Procurador: Hélio da Silva Campos - OAB/RS nº 27.003; Entidade: ELETROCEEE - Fundação
CEEE de Seguridade Social; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de
Oliveira.

4) Processo nº 44011.001933/2017-17; Auto de Infração nº 15/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 184/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Wagner Pinheiro de Oliveira,
Newton Carneiro da Cunha, Carlos Fernando Costa, Luís Carlos Fernandes Afonso, Maurício
França Rubem e Helena Kerr do Amaral; Procurador: 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 44011.000207/2016-04; Auto de Infração nº 09/16-42; Decisão
nº 20/2018/PREVIC; Recorrentes: Dilson Joaquim Morais, Mercílio dos Santos, Hildebrando
Castelo Branco Neto e João Fernando Alves dos Cravos; Procurador: Heber Leal Marinho
Wedemann - OAB/RJ nº 169.770; Entidade: FUNDIAGUA - Fundação de Previdência
Complementar; Relator designado: João Paulo de Souza/Tirza Coelho de Souza.

6) Processo nº 44011.000249/2016-37; Auto de Infração nº 17/16-71;
Despacho Decisório nº 181/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Dilson Joaquim Morais,
Hildebrando Castelo Branco Neto, João Fernando Alves dos Cravos e Mercílio dos Santos;
Procurador: Heber Leal Marinho Wedemann - OAB/RJ nº 169.770; Entidade: FUND I AG U A
- Fundação de Previdência Complementar; Relator designado: Alfredo Sulzbacher
Wondracek /Denise Viana da Rocha Lima.

7) Processo nº 44011.000317/2016-68; Auto de Infração nº 25/16-07;
Despacho Decisório nº 231/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: Elton Gonçalves; Procuradora:
Renata Mollo Dos Santos OAB/SP n° 179.369; Entidade: FUNDIAGUA - Fundação de
Previdência Complementar; Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo
Nobile Diniz.

8) Processo nº 44011.006864/2017-38; Auto de Infração nº 51/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 165/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Marco André Marques
Ferreira, Carlos de Lima Moulin, Tania Regina Ferreira, Daniel Amorim Rangel, Artur
Simões Neto, Silvio Assis de Araújo, Toni Cleter Fonseca Palmeira e Eduardo Gomes
Pereira; Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267; Entidade: REFER -
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social; Relator designado: Maurício Tigre Valois
Lundgren/Paulo Nobile Diniz.

9) Processo nº 45183.000005/2016-45; Auto de Infração nº 28/16-97;
Despacho Decisório nº 173/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Wagner Percussor Campos e
Sandro Rogério Lima Belo; 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 designado: Marcelo Sampaio Soares/Marlene de Fátima
Ribeiro Silva.

10) Processo nº 44011.005405/2017-37; Embargos de Declaração referentes à
Decisão da CRPC de 27 de março de 2019, publicada no D.O.U nº 69 de 10 de abril de
2019, seção 1, páginas 108 e 109; Embargantes: Marco André Marques Ferreira, Carlos de

Lima Moulin, Tania Regina Ferreira, Silvio Assis de Araujo, Daniel Amorim Rangel, Eduardo
Gomes Pereira, Toni Cleter Fonseca Palmeira e Arthur Simões Neto; Procuradores: Roberto
Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme Loureiro Perocco OAB/DF nº 21.311;
Entidade: REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social; Relator: Amarildo Vieira
de Oliveira.

MARIO AUGUSTO CARBONI
Presidente da Câmara

DECISÃO DE 30 DE ABRIL 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 90ª Reunião Ordinária da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar, realizada em 30 de abril de 2019.

1) Processo nº 44011.006936/2017-47
Comissão de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria Previc nº 708, de

14/08/2017, publicada no DOU de 05/08/2017
Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC
Recorrentes: Marco Adiles Moreira Garcia, Ponciano Padilha, Paulo Cesar

Santos Maciel, Janice Antônia 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
Relatora: Marlene de Fátima Ribeiro Silva
Ementa: Processo Administrativo Sancionador - Preliminares - Depósito

Recursal Prévio: Súmula nº 21 do STF. Nulidades do Auto de Infração: Desvio de
finalidade do Inquérito Administrativo. Cerceamento de Defesa: Recusa na oitiva de
testemunhas devidamente - Violação do princípio da ampla defesa e do contraditório -
Inocorrência. Preliminares Afastadas. Mérito: Violação ao art. 11 da Lei Complementar nº
108/2001 e ao art. 3º da Resolução CGPC nº 13/2004 - Imputação dos arts. 92 e 110 do
Decreto nº 4.942/2003 - Infração Configurada - Penalidade Excessivamente Onerosa -
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC, conheceu dos recursos voluntários e afastou as preliminares da
desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula nº 21 do STF), da nulidade do
Inquérito Administrativo e da reincidência do Presidente da Comissão de Inquérito em
atos atentatórios ao trâmite legal do processo administrativo.

Por maioria de votos, a CRPC afastou a preliminar de cerceamento de defesa,
vencidos os votos da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro Silva, e do Membro Carlos
Alberto Pereira.

No mérito, a CRPC, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário, apenas para converter a penalidade de inabilitação por suspensão por 180
(cento e oitenta) dias, em relação aos recorrentes Marco Adiles Moreira Garcia e Gerson
Carrion de Oliveira, mantendo-se a multa pecuniária fixada, vencido os votos da Relatora,
Marlene de Fátima Ribeiro Silva, e do membro Carlos Alberto Pereira. E, em relação aos
demais recorrentes, a CRPC negou provimento aos recursos voluntários, mantendo a
Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC.

Declarado o impedimento do Membro Alfredo Sulzbacher Wondracek, nos
termos do art. 42, inciso II, c/c o § 3º do Decreto nº 7.123, de 03 março de 2010.

2) Processo nº 44170.000011/2016-89
Auto de Infração nº 0031/16-00/PREVIC
Decisão nº 14/2018/DICOL/PREVIC
Recorrentes: Superintendência Nacional de Previdência Complementar -

PREVIC, Marco André Marques Ferreira, Carlos de Lima Moulin, Tânia Regina Ferreira,
Silvio Assis de Araújo, Daniel Amorim Rangel e Toni Cleter Fonseca Palmeira

Recorrido: Pablo de Assis Freitas, Eduardo Gomes Pereira, Mauricio Luiz
Laurentino de Lima e Mircia Muniz Sabino Buarque

Procurador: Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051
Entidade: Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER
Relatora: Marlene de Fátima Ribeiro Silva
Ementa: Processo Administrativo Sancionador. Preliminares: Nulidade -

Cerceamento de Defesa - Ausência de Individualização de Condutas - Inaplicação do art.
22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003 e propositura do TAC - Inocorrência. Preliminares
Afastadas. Mérito: Irregularidades Configuradas - Penalidade Excessivamente Onerosa -
Recurso Voluntário Parcialmente Provido. Recurso de Ofício: Provimento Negado.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC, conheceu dos recursos voluntários e afastou as preliminares de
ocorrência de coisa julgada administrativa, ausência de ato motivado para a modificação
de orientação da PREVIC em relação ao investimento objeto do AI, nulidade por
existência de óbice ao enquadramento do tipo à luz da Resolução CGPC nº 13 de 01 de
outubro de 2014, nulidade por inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003 e
propositura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cerceamento de defesa e de
óbice ao acesso do Parecer nº 297/2018.

A CRPC, por maioria de votos, afastou a preliminar de ausência de
individualização das condutas e vício grave da motivação, vencido o voto da Relatora,
Marlene de Fátima Ribeiro Silva.

No mérito, a CRPC, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a penalidade de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias com a
manutenção da penalidade de multa aplicada, em relação aos recorrentes Silvio de Assis
de Araújo, Daniel Amorim Rangel e Toni Cleter Fonseca Palmeira, vencido o voto da
Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro Silva. Quanto aos demais recorrentes, manteve-se
integralmente a penalidade aplicada na Decisão nº 14/2018/DICOL/PREVIC.

Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu do recurso de ofício para, no
mérito, negar-lhe provimento. Declarado o impedimento do Membro Maria Batista da Silva,
nos termos do art. 42, inciso IV, c/c o § 3º do Decreto nº 7.123, de 03 março de 2010.

3) Processo nº 44011.000572/2017-91
Auto de Infração nº 08/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 1/2019/CGDC/DICOL
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Marcos

Anderson Treitinger
Recorridos: Vânio Boing, Bruno José Bleil, Ernesto Montibeler Filho, José Luiz

Antonacci Carvalho, João Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina
Dal Pont; Procurador: Maurício Corrêa Sette Torres OAB/DF nº 12.659; Entidade: FUSESC
- Fundação Codesc de Seguridade Social

Relatora: Elaine Borges da Silva
Ementa: Processo Administrativo Sancionador. Preliminares: Cerceamento de

Defesa - Prescrição Quinquenal - Inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003
- Inocorrência. Preliminares Afastadas. Mérito: Irregularidades Configuradas - Penalidade
Excessivamente Onerosa - Recursos Voluntários Parcialmente Providos.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC, conheceu dos recursos ordinários e afastou as preliminares de cerceamento
de defesa e de prescrição quinquenal. A CRPC, por maioria de votos, afastou a preliminar de
nulidade por inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003, vencido o voto do Membro
Carlos Alberto Pereira. No mérito, a CRPC, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos
recursos para aplicar a atenuante prevista no art. 23, inciso I, alínea "a" c/c § 1º do Decreto nº 4.942
/2003, reduzindo em 20% o percentual da multa pecuniária originariamente aplicada.

4) Processo nº 45183.000004/2016-09
Embargos de Declaração referente à Decisão da CRPC de 30 de janeiro de 2019,

publicada no D.O.U nº 31 de 13 de fevereiro de 2019, seção 1, páginas 14 e 15
Embargantes: Sandro Rogério Lima Belo e Wagner Percussor Campos
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: Embargos Declaratórios. Inexistência dos vícios apontados. Os embargos

de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, nas quais
o presente caso não se enquadra. Embargos declaratórios rejeitados.
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Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC, conheceu dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhe
provimento.

5) Processo nº 44011.001428/2018-53
Auto de Infração nº 11/2018/PREVIC
Despacho Decisório nº 216/2018/CGDC/DICOL
Recorrente: José Roberto Iglese Filho
Procurador: Edward Marcondes Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182
Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência

Privada; Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 14, inciso IV c/c X da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011 (Regimento Interno). Incluído na pauta da
91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF, nos termos do art. 38, Parágrafo Único da
Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011 (Regimento Interno).

6) Processo nº 44011.007115/2017-28
Auto de Infração nº 55/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 163/2018/CGDC/DICOL
Recorridos: Naor Alves de Paula Filho, Valdair Tavares da Fonseca, José

Queiroz da Silva Filho e José Carlos Silveira Barbosa
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Eli

Soares Jucá, João Carlos Dias Ferreira, Cláudio Santos Nascimento e Jorge Éden Freitas da
Conceição; Procuradores: Edward Marcondes Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182 e
Renata Mollo dos Santos OAB/SP nº 179.369

Entidade: FACEB - Fundação de Previdencia dos Empregados da CEB
Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz
Decisão: Sobrestado o julgamento em virtude do pedido de Diligência do

Relator.
7) Processo nº 44011.000267/2016-19
Auto de Infração n° 23/16-73/PREVIC
Decisão nº 28/2018/PREVIC
Recorrentes: Antônio Braulio de Carvalho, Humberto Pires Grault Vianna de

Lima, José Carlos Alonso Gonçalves, Maurício Marcellini Pereira, Renata Marotta, Carlos
Alberto Caser; Jan Nascimento, Fabyana Santin Alves e Cláudio Schiavon Filgueiras

Procuradores: Renata Mollo dos Santos OAB/SP n° 179.369, Roberto Eiras
Messina - OAB/SP nº 84.267 e Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos OAB/DF nº
25.108

Entidade: FUNCEF - Fundação de Economiários Federais
Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 14, inciso IV c/c X da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011 (Regimento Interno).
8) Processo nº 44011.001757/2018-02
Auto de Infração nº 14/2018/PREVIC
Despacho Decisório nº 229/2018/CGDC/DICOL
Recorrido: Fabiano Domingues de Oliveira
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; José

Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese
Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio
Campos Ruiz; Daniel Alves Barros

Procurador: Edward Marcones Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182
Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência

Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária
a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F",
9º andar, Brasília/DF.

9) Processo nº 44011.005694/2017-74
Auto de Infração nº 46/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 218/2018/CGDC/DICOL
Recorrentes: José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Renato Camargo

Barioni, Marcio Amaral Ferreira, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati,
Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira, Fábio Luis
Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos Ruiz, Daniel Alves Barros e Raphael
Arboleda; Procurador: Edward Marcones Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182

Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência
Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira;

Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da
Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária
a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F",
9º andar, Brasília/DF.

10) Processo nº 44011.000375/2016-91; Auto de Infração n° 30/16-
93/PREVIC

Decisão nº 29/2018/PREVIC
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Carlos

Alberto Caser, Carlos Augusto Borges e Maurício Marcellini Pereira
Recorridos: Eugênio Fabio de Resende, José Lino Fontana e Renata Marotta
Procuradores: Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos OAB/DF nº 25.108,

Bárbara Lobo Mendes Amaral OAB/DF nº 21.375, Antônio Pedro Machado OAB/DF nº
52.90 e Renata Mollo dos Santos OAB/SP nº 179.369

Entidade: FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais
Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek /Denise Viana da Rocha

Lima
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária
a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F",
9º andar, Brasília/DF.

11) Processo nº 45183.000006/2016-90
Auto de Infração nº 29/16-5/PREVIC
Decisão nº 255/2018/CGDC/DICOL
Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC
Recorridos: José Sales, Sofia Lisboa Ardoso, Wagner Ormanes, Evandro Bessa

de Lima Filho, Alcir Bringel Erse, Augusto Afonso Monteiro de Barros, Luiz Paulo Santos
Álvares e Luiz Antonio Ferreira Martins

Procurador: Igor Maurício Freitas Galvão OAB/PA nº 17.825
Entidade: CAPAF - Caixa de Previdência Complementar do Banco da

Amazônia
Relatora designada: Maria Batista da Silva/Elaine Borges da Silva
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária
a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F",
9º andar, Brasília/DF.

12) Processo nº 44190.000003/2016-02
Auto de Infração nº 15/16-45/PREVIC
Despacho Decisório nº 230/2018/CGDC/DICOL
Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC
Recorridos: Claudiomar Gautério de Farias, Janice Antonia Fortes, Jeferson Luis

Patta de Moura, José Joaquim Fonseca Marchisio, Juarez Emílio Moehlecke, Manuel
Antônio Ribeiro Valente, Antônio de Pádua Barbedo, Cláudio Canalis Goulart, Cláudio
Grimaldi Pedron, Gerson Gonçalves da Silva, João Carlos Lindau, Jorge Eduardo Bastos,
Luis Carlos Saciloto Tadiello, Marco Adiles Moreira Garcia, Paulo de Tarso Dutra Lima,
Ponciano Padilha, Ricieri Dalla Valentina Júnior e Sandro Rocha Peres

Procurador: Flávio Martins Rodrigues OAB/RJ nº 59.051
Entidade: ELETROCEEE - Fundação CEEE de Seguridade Social
Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária
a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F",
9º andar, Brasília/DF.

13) Processo nº 44011.000865/2017-79
Auto de Infração nº 12/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 172/2018/CGDC/DICOL
Recorrentes: Vânio boing, Marcos Anderson Treitinger, Bruno José Bleil,

Ernesto Montibeler Filho, José Luiz Antonacci Carvalho, Raul Gonçalves D'avila, João
Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina Dal Pont

Procurador: Maurício Corrêa Sette Torres OAB/DF nº 12.659
Entidade: FUSESC - Fundação Codesc de Seguridade Social
Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek /Denise Viana da Rocha Lima.
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da

Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária
a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F",
9º andar, Brasília/DF.

FERNANDA SCHIMITT MENEGATTI
Presidente da Câmara

Substituta

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

2ª SEÇÃO
2ª CÂMARA

ATA DE JULGAMENTOS

Ata de julgamento dos recursos das sessões ordinárias da 2ª Turma Ordinária
da 2ª Câmara da 2ª Seção

A integra das decisões proferidas - acórdãos e resoluções - serão publicadas
no sitio do CARF em https://carf.fazenda.gov.br , podendo ser pesquisadas pelo número
do acórdão ou da resolução, pelo número do processo ou pelo nome do
contribuinte.

Os processos administrativos poderão ser acompanhados pelo sitio do CARF
https://carf.fazenda.gov.br mediante cadastramento no sistema PUSH.

DIA 7 DE MAIO DE 2019 A 09 DE MAIO DE 2019

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas
e trinta minutos, Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília,
Distrito Federal, reuniram-se os membros da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 2ª
Seção, estando presentes os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva
Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa
Correia, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie
Soares Anderson (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.

Processo: 13654.001128/2008-11 - OZANY PEREIRA BARBOSA - Acórdão: 2202-005.162
Processo: 10660.721272/2010-15 - OZANY PEREIRA BARBOSA - Acórdão: 2202-005.163
Processo: 13726.000566/2008-63 - JOSE MARCIO GONÇALVES DE FREITAS - Acórdão: 2202-005.164
Processo: 17883.000356/2009-02 - JOSE MARCIO GONÇALVES DE FREITAS - Acórdão: 2202-005.165
Processo: 10640.723822/2012-22 - REYNALDO FERNANDINO - Acórdão: 2202-005.166
Processo: 10640.721719/2013-29 - REYNALDO FERNANDINO - Acórdão: 2202-005.167
Processo: 13701.001932/2008-80 - ZILDA DOS SANTOS MESQUITA - Acórdão: 2202-005.168
Processo: 10166.010709/2008-40 - OSCAR SOARES DA SILVA - Acórdão: 2202-005.169
Processo: 13737.000447/2007-09 - ANTONIO ONOFRE CRAVINHO - Acórdão: 2202-005.170
Processo: 13739.001282/2008-45 - JONE VIEIRA TILLI - Acórdão: 2202-005.171
Processo: 13739.001931/2007-27 - SERGIO DOS SANTOS BRASIL - Acórdão: 2202-
005.172
Processo: 10070.001431/2007-06 - TEREZA CRISTINA PEREIRA CARDOSO - Acórdão: 2202-005.173
Processo: 10283.005466/2009-72 - AGASSIZ RUBIM DA SILVA REIS - Acórdão: 2202-005.174
Processo: 10510.003607/2006-49 - ESERLEA ROCHA BESSA - Acórdão: 2202-005.175
Processo: 10280.722134/2010-10 - EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - Acórdão: 2202-005.176
Processo: 10510.000904/2010-19 - ALDACI LOPES DOS SANTOS - Acórdão: 2202-
005.177
Processo: 10730.722156/2015-49 - ESMERALDA THEREZINHA DE JESUS ANDERSON DE
PENNA CARDOSO - Acórdão: 2202-005.178
Processo: 11080.732355/2015-20 - GUNTHER WOLFGANG PLANGG - Acórdão: 2202-005.179
Processo: 19515.001123/2002-66 - MARIZILDA TOLEDO SILVA - Acórdão: 2202-005.180
Processo: 13643.000321/2003-41 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA - Retirado de pauta.
Processo: 16643.000420/2010-41 - CLARO S.A. - Retirado de pauta.
Processo: 10530.000390/2007-68 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.855
Processo: 10530.003380/2008-65 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.856
Processo: 10530.000544/2009-83 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.857
Processo: 10530.000545/2009-28 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.858
Processo: 10530.001195/2008-36 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.859
Processo: 10530.002422/2008-41 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.860
Processo: 10530.002823/2007-10 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.861
Processo: 13804.004678/2001-47 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - Acórdão: 2202-005.181
Processo: 16327.903790/2011-03 - HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A. - Acórdão: 2202-005.182

RONNIE SOARES ANDERSON
Presidente da Turma

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas,
Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília, Distrito Federal,
reuniram-se os membros da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 2ª Seção, estando
presentes os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, Virgilio
Cansino Gil (Suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira
Andréa de Moraes Chieregatto.

Processo: 16327.720960/2014-51 - BANCO BRADESCO S.A. - Acórdão: 2202-005.183
Processo: 10980.724658/2013-09 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP -

Resolução: 2202-000.862
Processo: 10980.724660/2013-70 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP -

Resolução: 2202-000.863
Processo: 10980.726970/2013-29 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP -

Resolução: 2202-000.864
Processo: 10980.726971/2013-73 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP -

Resolução: 2202-000.865
Processo: 10980.726972/2013-18 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP -

Resolução: 2202-000.866
Processo: 11634.720336/2011-13 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - EPP -
Retirado de pauta.
Processo: 11634.720337/2011-68 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - Retirado de pauta.
Processo: 11634.720338/2011-11 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - Retirado de pauta.
Processo: 11634.720339/2011-57 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - Acórdão:
2202-005.184
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