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RELATÓRIO

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO

 

1. Trata-se de recurso voluntário interposto, em conjunto, por José Roberto Inglese Filho, Regiane
Emiko Otsu, Luis Sergio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patricia Cortese Vignati,
Antonio Barros Reis, Flavio Campos Ruiz e Daniel Alves Barros, em face do Despacho Decisório nº
229/2018/CGDC/DICOL, proferido pela Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional da Previdência
Complementar - PREVIC, que julgou procedente o Auto de Infração nº 14/2018/PREVIC, aplicando, para cada
um deles, a pena de multa no valor de R$ 43.722,39 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e
nove centavos), cumulada com a de suspensão de 60 (sessenta) dias. Registre-se ainda, a existência de recurso
de ofício em razão daquele Despacho Decisório ter julgado improcedente o referido Auto do Infração em relação
a Fabiano Domingues de Oliveira.
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2. De acordo com o relatório contido no Auto de Infração, o mesmo foi lavrado em consequência
dos fatos verificados em Ação Fiscal Direta Ampla – AFDA, realizada na UASPREV no período de 20/02/2017
a 04/04/2017, mais especificamente, em relação despesas administrativas da Entidade que não teriam sido
registradas em sua contabilidade desde o exercício de 2015.

3. Os Fiscais relataram que “o Sr. Luís Sérgio Dias Vignatti, Presidente do Conselho
Deliberativo e a Sra. Regiane Emiko Otsu, Diretora Financeira, informaram que as despesas
administrativas, tais como aluguel, prestadores de serviços, são todas suportadas pelo Instituidor, não
transitando seus valores pela contabilidade da Entidade. As Notas Explicativas das Demonstrações
Contábeis de 2015 apresentam a informação que o custeio das despesas administrativas ocorre por meio
de reembolso da Instituidora UASP”.

4. Informaram que a Entidade disponibilizou cópias de contratos com prestadores de serviços
celebrados em nome da UASPREV e assinados pela diretora, Sra. Regiane Emiko Otsu, cujos custos não foram
registrados contabilmente no Balancete do Plano de Gestão Administrativa.

5. Salientaram que, caso o Instituidor realmente patrocinasse estas despesas, a forma correta de
realizar aquela operação seria por meio de reembolso, para que as informações obrigatórias fossem registradas
na contabilidade da Entidade, conforme determina a legislação da previdência complementar.

6. Aduziram que tal irregularidade foi apontada no Relatório de Fiscalização nº
21/2017/PREVIC/ERSP, no qual constou a determinação para que a Entidade efetuasse o registro contábil das
despesas administrativas desde janeiro de 2015, tendo a UASPREV, em sua correspondência datada de
29/05/2017, alegado que o procedimento por ela adotado não estaria em desacordo com a legislação
previdenciária, “uma vez que não há regulamentação que a proíba e que o Princípio da Entidade não se
aplica ao PGA pois este não possui patrimônio”.

7. Registraram que, por meio do Ofício nº 56/2017/ERSP/DIFIS/PREVIC, de 19/07/2017, a
referida determinação foi reiterada, não tendo a UASPREV, em sua correspondência datada de 31/07/2017, se
manifestado a respeito.

8. Por considerar que aquela situação estaria em desacordo com os itens 4 e 5 do Anexo C da
Resolução CNPC nº 08, de 31/10/2011, caracterizando a infração ao artigo 83 do Decreto nº 4.942, de
30/12/2003, foi lavrado o auto de infração.

9. Ainda naquele relatório, a Fiscalização ressaltou que, em cumprimento ao disposto no art. 22, do
Decreto nº 4.942/2003, foram oferecidas aos Recorrentes oportunidades para correção da referida
irregularidade, o que, de fato, não se concretizou.

10. Em relação à identificação dos responsáveis pela irregularidade, esclareceram que a
responsabilização dos Recorrentes se deu em função das atribuições conferidas aos órgãos de governança da
UASPREV (Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal), no próprio Estatuto da Entidade. 

11.  O Recorrente Fabiano Domingues de Oliveira apresentou a sua defesa individual, na qual alegou
que “foi contratado pela UASP em 01.06.2013 para exercer a função de auxiliar de escritório e no ato de
sua contratação, foi informado que deveria participar do Conselho Fiscal ou Deliberativo, ou seja,
necessitando trabalhar, não tinha opção, ou aceitava ou não era contratado”. Afirmou que “se desligou da
empresa no dia 03 de março de 2015, conforme documentos anexos, não tendo mais acesso, bem como
não sendo mais convocado para assembléias ou deliberações do respectivo conselho deliberativo”.
Destacou que “tomou posse no Conselho Deliberativo 02.09.2013, ou seja, em seu período de experiência
na empresa contratante, não participando de cursos, não havendo treinamentos, apenas pediam que
assinassem a documentação preparada pela UASP, no entanto, em nenhum momento a fiscalização
identificou inconformidades em relação a sua capacitação ou qualificação para exercício do cargo de
membro”. Sob a premissa de que “a infração foi lavrada em lapso temporal posterior a rescisão do
contrato de trabalho do notificado com a Entidade, bem como por fatos ocorridos após sua rescisão
contratual com a UASP – UASPREV”, pleiteou a improcedência do auto de infração em relação a sua pessoa.

12. Foi apresentada, também, defesa conjunta de todos os autuados, inclusive, Fabiano Domingues
de Oliveira, na qual suscitaram as seguintes preliminares: i) ilegitimidade dos autuados, sob o argumento de que a
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responsabilidade deveria recair, exclusivamente, sobre o contador, que seria o responsável pela elaboração das
demonstrações financeiras e contábeis e; ii) extinção da punibilidade do autuado AMAURY FONTES MOTTA,
falecido em 01/11/2017. Em relação ao mérito aduziram a inexistência de qualquer irregularidade. Alegaram que
o tipo utilizado na autuação (art. 83 do Decreto n. 4.942/2003), sequer poderia ser aplicado na situação em
comento, “porque a conduta típica para o caso são aplicáveis para lançamentos contábeis no âmbito
estrito dos planos de benefícios, ficando, pois, afastada a aplicabilidade para o plano de gestão
administrativa”. Salientaram, ainda, que “a gestão administrativa não passou ao largo da contabilidade,
tendo sido objeto de notas explicativas por parte da Entidade, diante da peculiaridade da Instituidora
arcar com as despesas administrativas da Entidade, o que justifica esteja zerado o plano de gestão
administrativa da Entidade, especialmente quando observamos o seu por (sic) e complexidade da gestão”.
Sustentaram, por fim, não ter havido a concessão de oportunidade para a celebração do TAC e, ainda, a
aplicação da previsão contida no art. 22, § 2º, do Decreto nº 4.942/2003.  

13. Por intermédio do despacho datado de 29 de agosto de 2018, foi concedido o prazo de 10 (dez)
dias para a juntada dos instrumentos de representação outorgados pelos autuados ao advogado que subscreveu a
defesa e, ainda, para a apresentação das alegações finais.

14. Numa peça única de alegações finais, todos os Recorrentes repetiram, basicamente, os
argumentos expendidos na sua defesa.  

15. O Parecer nº 638/2018/CDCII/CGDC/DICOL/PREVIC, de 24 de julho de 2018, acolhendo
apenas a tese de improcedência da autuação em relação ao autuado Fabiano Domingos de Oliveira, “pela
insuficiência demonstração de participação à época dos fatos do descumprimento das normas legais
vigente”, declarou extinta a punibilidade em face do autuado Amaury Fontes Motta, com fulcro no inciso I, do
art. 34, do Decreto n. 4.942/2003, diante do seu óbito devidamente comprovado nos autos, e propôs à Diretoria
Colegiada da PREVIC a aplicação da pena de multa de R$ 43.722,39 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e
dois reais e trinta e nove centavos), cumulada com a de suspensão por 60 (sessenta) dias para todos os demais
autuados.

16. Todas aquelas recomendações, bem como o próprio Parecer nº
638/2018/CDCII/CGDC/DICOL/PREVIC, foram aprovadas, por unanimidade, pelos membros da Diretoria
Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, em sua 421ª Sessão
Ordinária, realizada em 30 de novembro de 2018, restando, assim materializada, a ementa do Despacho
Decisório nº 229/2018/CGDC/DICOL:

“EMENTA: ANÁLISE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIR AS
INSTRUÇÕES DA PREVIC SOBRE AS NORMAS E OS PROCEDIMENTOS
APLICÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 22 DO DECRETO Nº
4.942/2003. PROCEDÊNCIA.

1. Constitui irregularidade descumprir as instruções da PREVIC sobre as normas
e os procedimentos contábeis aplicáveis.

2. A não contabilização das despesas administrativas no Plano de Gestão
Administrativa – PGA viola o disposto nos itens 4 e 5 do Anexo C da Resolução
CNPC nº 08, de 31/10/2011, combinado com o artigo 17, parágrafo único da
Resolução CGPC nº 13/2004; capitulado no artigo 83 do Decreto nº 4.942, de
30/12/2003.

3. Inaplicabilidade do benefício previsto no § 2º do art. 22 do Decreto nº
4.942/2003

 

17. Em face daquela decisão, os apenados José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis
Sergio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patricia Cortese Vignati, Antonio Barros
Reis, Flavio Campos Ruiz e Daniel Alves Barros interpuseram, em conjunto, recurso voluntário, no qual
renovaram a preliminar de ilegitimidade dos autuados. Em relação ao mérito, em síntese, reafirmaram os mesmos
argumentos e pleitos deduzidos na peça de defesa, inclusive, de oportunização da correção da irregularidade e de
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improcedência do auto de infração, atacando, também, a dosimetria das sanções que lhes foram impostas.

18.  A Nota nº 84/2019/PREVIC propôs a manutenção da decisão recorrida.

19. Em sede de juízo de reconsideração, a proposta de manutenção do Despacho Decisório nº
229/2018/CGDC/DICOL foi acolhida, de forma unânime, pelos membros da Diretoria Colegiada da PREVIC,
em sua 427ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2019.

20. Encaminhados os autos à Câmara de Recursos da Previdência Complementar, aqueles recursos
voluntário e de ofício foram distribuídos para o representante das entidades fechadas de previdência
complementar, que pautou o julgamento para a 90ª reunião ordinária.

21. É o relatório.

Brasília, 30 de abril de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

Amarildo Vieira de Oliveira

Representantes do Participantes/Assistidos

 

Documento assinado eletronicamente por Amarildo Vieira de Oliveira,
Membro Suplente da Câmara de Recursos da Previdência
Complementar, em 11/06/2019, às 17:29, 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 2505704 e o código CRC 0FB3CFFE.

Referência: Processo nº 44011.001757/2018-02. SEI nº 2505704
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VOTO

 

 

VOTO

RECURSO VOLUNTÁRIO

I – SÍNTESE DA PEÇA RECURSAL

1. José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sergio Dias Vignati, Priscila Cortese
Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patricia Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flavio Campos Ruiz e Daniel
Alves Barros interpuseram, em conjunto,  recurso voluntário em face do Despacho Decisório nº
229/2018/CGDC/DICOL, proferido pela Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional da Previdência
Complementar - PREVIC, que julgou procedente o Auto de Infração nº 14/2018/PREVIC, aplicando, para cada
um deles, a pena de multa no valor de R$ 43.722,39 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e
nove centavos), cumulada com a de suspensão de 60 (sessenta) dias.

2. Em síntese, os Recorrentes suscitaram, preliminarmente, a nulidade do auto de infração pela
ilegitimidade dos mesmos, sob o argumento de que a responsabilidade deveria recair, exclusivamente, sobre o
contador, que seria o responsável pela elaboração das demonstrações financeiras e contábeis e por não
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oportunizar a aplicação da previsão contida no art. 22, § 2º, do Decreto nº 4.942/2003. Em relação ao mérito
propriamente dito, sustentaram a improcedência do auto de infração, requerendo, alternativamente, o
abrandamento das penalidades aplicadas.

II – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

3. O art. 13 do Decreto nº 4.942/2003, fixa o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da decisão-notificação, para a interposição de recurso, em face da decisão da Diretoria Colegiada da Previc.

Art. 13. Da decisão do Secretário de Previdência Complementar caberá recurso
ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar, com efeito suspensivo, no
prazo de quinze dias, contado do recebimento da decisão-notificação.

4. Identificamos que os Recorrentes foram intimados da decisão proferida pela Diretoria Colegiada
da PREVIC, na pessoa do seu advogado, por intermédio do Ofício nº 3679/2018/PREVIC, tendo sido juntado
aos autos o comprovante de recebimento daquela decisão-notificação em 27 de dezembro de 2018 (quinta-
feira).

Art. 13. Da decisão do Secretário de Previdência Complementar caberá recurso ao Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, com efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, contado
do recebimento da decisão-notificação.

5. O recurso voluntário conjunto dos Recorrentes foi interposto em 11 de janeiro de 2019, último
dia do prazo recursal, não havendo, portanto, qualquer dúvida quanto a sua tempestividade, razão pela qual o
mesmo deve ser conhecido.

III – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

6. O art. 37 do Decreto nº 7.123/2010, assim determina:

“Art. 37. As questões preliminares serão apreciadas antes do mérito,
deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas”.

7. Dessa forma, em cumprimento àquele dispositivo, enfrentar-se-ão, no presente voto, inicialmente,
as questões preliminares arguidas pelos Recorrentes.

III.  1 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE DOS RECORRENTES

8. Os Recorrentes alegam que a responsabilidade pelas falhas verificadas nas demonstrações
financeiras e contábeis, que foram apontadas no auto de infração, deverá recair, exclusivamente, sobre o
contador, uma vez que este é o profissional habilitado que confecciona aqueles documentos, conforme o disposto
no item 18 do anexo C da então vigente resolução CNPC nº 08/2011, in verbis:

“18. Os documentos citados nas letras "a" até "g" do item 17 deverão ser
assinados e rubricados, no mínimo, pelo dirigente máximo da EFPC e
pelo profissional de contabilidade devidamente habilitado, identificados
pelo nome completo, cargo e CPF, e quanto a este profissional a
identificação da categoria e do número de registro no Conselho Regional
de Contabilidade – CRC”.

9. Com base naquela premissa, pleiteiam a nulidade do auto de infração.

10. Sem razão.

11. O art. 4º da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, impõe aos conselheiros,
diretores e empregados, além da imprescindível competência técnica e gerencial, a obrigação de se manterem
permanentemente atualizados em todas as matérias pertinentes às suas responsabilidades:

“Art. 4° É imprescindível a competência técnica e gerencial, compatível com a
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exigência legal e estatutária e com a complexidade das funções exercidas, em
todos os níveis da administração da EFPC, mantendo-se os conselheiros,
diretores e empregados permanentemente atualizados em todas as matérias
pertinentes às suas responsabilidades”.

12. Além disso, o § 4º daquele mesmo dispositivo determina a necessidade da entidade se assegurar
da qualificação e experiência das empresas e dos profissionais contratados para lhe prestar serviços
especializados:

“§ 3º A EFPC deve se assegurar de que as empresas e profissionais
contratados para lhe prestar serviços especializados tenham qualificação
e experiência adequadas às incumbências e de que não haja conflitos de
interesses”.

13. E, por fim, ainda sob a luz da Resolução CGPC nº 13/2004, um ponto altamente importante para
o deslinde da preliminar em julgamento, qual seja, o § 5º do seu art. 4º, preleciona que a “contratação de
serviços especializados de terceiros não exime os integrantes dos órgãos de governança e gestão da
EFPC das responsabilidades previstas em lei”.

14. Dessa forma, claro está que os integrantes dos órgãos de governança e gestão da entidade
precisam possuir competência técnica e manter-se atualizados, inclusive, para acompanhar os serviços
executados pelos prestadores contratados, já que a terceirização não tem o condão de excluir a responsabilidade
daqueles membros.

15. Nesse sentido, vem se posicionando a jurisprudência da Câmara de Recursos da Previdência
Complementar, conforme ilustra a seguinte decisão:

“Aplicação de recursos em desacordo com diretrizes do CMN. Falta de
estabelecimento de procedimentos de controle adequados, não
verificados pelo DIRIGENTE responsável. OMISSÃO INESCUSÁVEL.
Impossibilidade legal de delegação da responsabilidade dos ad-
ministradores, ainda que permitida a delegação da gestão dos
investimentos, situação que não pode ser confundida com respon-
sabilização objetiva. Precedentes desta Câmara. Recurso de ofício que
há de ser provido, ante o equívoco do enquadramento legal dado em
primeiro grau²”.

²Processo 44190.000006/2009-17 - 18ª RO de
19/10/2011

16. Isso posto, ainda que o profissional contratado, no caso o contador, detenha responsabilidade
técnica sobre o seu trabalho e, portanto, possa ser responsabilizado, inclusive, civilmente, pelas falhas que,
eventualmente, tenha cometido, o fato é que, na esfera administrativa, os membros dos órgãos de governança da
entidade, dentro das suas competências legais e estatutárias, também podem ser responsabilizados, notadamente,
quando negligenciaram no seu dever fiduciário.

17. Frisando que a verificação de eventual responsabilidade de cada um dos Recorrentes pela
infração que lhes foi imputada será objeto de análise quando da apreciação do mérito do recurso, tenho que as
razões acima expendidas são suficientes para afastar a preliminar de ilegitimidade suscitada.

18. Isso posto, voto pela improcedência da preliminar.

III.2 – DA NULIDADE DO PROCESSO PELA INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO §
2º DO ART. 22 DO DECRETO Nº 4.942, DE 30/12/2003 E POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC

19. Os Recorrentes requerem a aplicação dos comandos contidos no § 2º do art. 22 do Decreto nº
4.942/2003.

20. Segundo os Recorrentes, a inexistência de prejuízos financeiros decorrentes da irregularidade
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verificada e a possibilidade de reversão da conduta determinariam a obrigação de oferecer prazo para a sua
correção.

21. Pois bem.

22. O § 2º do art. 22 do Decreto nº 4.942/2003, assim preleciona:

“§ 2º Desde que não tenha havido prejuízo à entidade, ao plano de
benefícios por ela administrado ou ao participante e não se verifique
circunstância agravante prevista no inciso II do art. 23, se o infrator corrigir
a irregularidade cometida no prazo fixado pela Secretaria de Previdência
Complementar, não será lavrado o auto de infração”.

23. Conclui-se, portanto que, preenchidos os três requisitos fixados naquele dispositivo (ausência de
prejuízo, inexistência de circunstância agravante e possibilidade de correção da irregularidade), impõe-se à
fiscalização a obrigação de não lavrar o auto de infração, sem que antes fosse oferecida, aos “infratores”, a
oportunidade (com prazo) para corrigir o ato tido como irregular.

24. Pertinente destacar que não se trata a aplicação da previsão contida no § 2º do art. 22 do
Decreto nº 4.942/2003 de uma faculdade sujeita à avaliação subjetiva da fiscalização. Na verdade, aquele
dispositivo tem natureza cogente.

25. Entretanto, no presente caso, das provas coligidas aos autos, observa-se que a Fiscalização se
desincumbiu daquela obrigação.

26. Por meio do Relatório de Fiscalização nº 21/2017/ERSP/PREVIC, (Anexo 1 do Auto de
Infração) e do Ofício nº 56/2017/DIFIS/PREVIC, de 19/07/2017 (Anexo 7 do Auto de Infração), constata-se
que os Fiscais concederam não uma, mas duas oportunidades, para que a UASPREV corrigisse a irregularidade
por meio registros contábeis das despesas administrativas de acordo com o estabelecido na Resolução CNPC nº
08, de 31/10/2011 – Anexo C, itens 4 e 5.

27. No entanto, a entidade quedou-se inerte na adoção daquelas providências, optando, naquele
momento que antecedeu a lavratura do auto de infração, por negar a existência de irregularidade e defender a
correção dos seus atos.

28. Portanto, até porque a previsão contida no § 2º do art. 22 do Decreto nº 4.942/2003 tem o
escopo de evitar a lavratura do auto de infração, não há que se cogitar na aplicação daquele comando no atual
momento do processo administrativo sancionador.

29. Por fim, de acordo com o disposto no art. 23, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 4.942/2003, a
regularização daquela situação que, sob a luz do conjunto probatório dos autos, de fato não ocorreu, poderia ter
sido efetivada, mesmo após a lavratura do auto de infração e antes da prolação da decisão ora recorrida, o que
ensejaria a aplicação da referida circunstância atenuante.  

 

Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar.

 

IV –  QUANTO AO MÉRITO

30. Em relação ao mérito, na sua peça recursal, os Recorrentes defendem, basicamente, que: i)
“tendo sido objeto de notas explicativas por parte da Entidade, diante da peculiaridade da Instituidora
arcar com as despesas administrativas da Entidade, o que justifica esteja zerado o plano de gestão
administrativa da Entidade, especialmente quando observamos o seu por (sic) e complexidade da gestão”;
ii) “a conduta dos recorrentes não se enquadra, perfeitamente, no tipo infracional que lhes foi imposto” e;
iii) “o suposto ato infracional por eles praticados não casou prejuízo à UASPREV, evidenciando, assim, a
ausência incontroversa do ato típico e antijurídico, da culpa, do nexo de causalidade entre o ato e o dano,
e o suposto dano passível de indenização, bem como violação ao princípio da Legalidade”.
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31. Pois bem.

32. Primeiramente, faz-se pertinente salientar que é incontroverso o fato de que as despesas
administrativas, desde 2015, não foram lançadas na contabilidade da Entidade, no Plano de Gestão
Administrativa.

33. É indubitável que, de acordo com o que dispõe a Resolução CNPC nº 08/2008, Anexo C, itens
4 e 5, tais lançamentos eram obrigatórios:

34. Resolução CNPC nº 08, de 31/10/2011 – Anexo C:

35. “4. A Contabilidade da EFPC deverá ser elaborada respeitando a autonomia patrimonial
dos planos de benefícios de forma a identificar, separadamente, os planos de gestão administrativa, para
assegurar um conjunto de informações consistentes e transparentes.

 5. Os balancetes mensais obrigatórios para as EFPC são os seguintes:

a) Balancete do Plano de Benefícios;

b) Balancete do Plano de Gestão Administrativa; e

c) Balancete Consolidado.

5.1. Os balancetes obrigatórios serão consolidados por trimestre civil para envio ao órgão
fiscalizador podendo esta periodicidade ser reduzida quando necessário a critério do referido órgão.”
(grifo nosso)

 

36. Feitos estes necessários registros, passamos à análise dos argumentos expendidos pelos
Recorrentes.

37. Não prospera a alegação de que a peculiaridade da Instituidora arcar com as despesas
administrativas da Entidade, justificaria a inexistência de registros contábeis no plano de gestão administrativa da
Entidade. Ora, ainda que o Instituidor ou Patrocinador arcasse com o ônus das despesas administrativas da
UASPREV, considerando que os contratos de prestação de serviços inerentes à sua gestão eram firmados
diretamente pela Entidade, aqueles pagamentos e eventuais reembolsos deveriam ser objeto de registros
contábeis.

38. Não procede também a argumentação de que “a conduta dos recorrentes não se enquadra,
perfeitamente, no tipo infracional que lhes foi imposto”, no caso, o art. 83 do Decreto nº 4.942/2003:

"Artigo 83 - Descumprir as instruções do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar e da Secretaria de Previdência Complementar sobre as normas e
os procedimentos contábeis aplicáveis aos planos de benefícios da entidade
fechada de previdência complementar ou deixar de submetê-los a auditores
independentes."

39. Segundo os Recorrentes não haveria, no dispositivo acima transcrito, qualquer referência ao
Plano de Gestão Administrativa – PGA, mas, apenas, às normas e os procedimentos contábeis aplicáveis aos
Planos de Benefícios da entidade fechada de previdência complementar.

40. É certo que, no âmbito do direito penal, de acordo com o princípio da legalidade, alguém só
poderá ser punido, se anteriormente ao fato praticado existir lei que o considere como crime.

41. Trazendo aquele princípio para o direito administrativo, forçoso reconhecer que, de fato, não há,
naquele art. 83, qualquer menção expressa ao PGA, até porque este somente foi criado após a edição do
Decreto nº 4.942/2003.

42. No entanto, a questão merece uma análise mais aprofundada.

43. Primeiramente, vale registrar que até a criação do Plano de Gestão Administrativa – PGA, todas
as despesas administrativas eram escrituradas no próprio Plano de Benefícios. 

44. Tratando-se o caso em comento de uma irregularidade ligada à contabilização das despesas
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administrativas, recorremos ao conceito trazido pelo art. 2º, inciso II, da Resolução CGPC nº 29, de 31 de
agosto de 2009:

“Art. 2º Para fins desta Resolução, entende-se por:

(...)

II – despesas administrativas: gastos realizados pela EFPC na administração de
seus planos de benefícios, por meio do plano de gestão administrativa – PGA,
incluídas as despesas de investimentos”;

45. Assim, de acordo com o conceito acima, todos os gastos realizados pela entidade fechada de
previdência complementar, na administração de seus Planos de Benefícios, somente poderão ocorrer por meio
do Plano de Gestão Administrativa.

46. Em outras palavras, não pode a EFPC administrar um Plano de Benefícios sem um Plano de
Gestão Administrativa e este só existe em função daquele.

47. Portanto, não há como desassociar Planos de Benefícios do Plano de Gestão Administrativa e até
por isso, para fins de contabilização, ambos são disciplinados por uma única norma, qual seja, a Resolução
CNPC nº 08/2008.

48. Isso posto, ao deixar de contabilizar as despesas administrativas os Recorrentes descumpriram a
Resolução CNPC nº 08/2008 que dispõe “sobre as normas e os procedimentos contábeis aplicáveis aos
planos de benefícios da entidade fechada de previdência complementar”, enquadrando, pois, a
irregularidade em análise ao tipo infracional descrito no art. 83 do Decreto nº 4.942/2003.

49. Por fim, não merece guarida a alegação dos Recorrentes de que “o suposto ato infracional por
eles praticados não casou prejuízo à UASPREV, evidenciando, assim, a ausência incontroversa do ato
típico e antijurídico, da culpa, do nexo de causalidade entre o ato e o dano, e o suposto dano passível de
indenização, bem como violação ao princípio da Legalidade”.

50. Na verdade, confundem os Recorrentes a responsabilidade civil, no qual a configuração do dano
passível de indenização é um dos seus pressupostos, com a responsabilidade administrativa, onde o dano não
tem, obrigatoriamente, uma natureza patrimonial.

51. Na situação em julgamento, a não contabilização das despesas administrativas fere, frontalmente,
o princípio da transparência consagrado nos arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de
2001, sendo este dano, não patrimonial, suficiente para ensejar a responsabilização administrativa, na forma
preconizada pelo art. 83 do Decreto nº 4.942/2003.

52. Dessa forma, caracterizada a infração e ultrapassada toda a argumentação apresentada na peça
recursal com o fito de afastar a autuação, resta, tão somente, perquirir quem são os responsáveis e se a
dosimetria das penalidades aplicadas está adequada.

53. De acordo com o artigo 5º, inciso I, da Resolução CGPC nº13/2004, cabe ao Estatuto
regulamentar a composição dos órgãos estatutários e de seus membros:

“Art. 5° Com relação aos órgãos estatutários, observado o disposto em lei:

I - o estatuto da EFPC deve prever claramente suas atribuições, composição,
forma de acesso, duração e término do mandato dos seus membros;

(...)

54. Em relação à Diretoria Executiva, o Estatuto da UASPREV prevê como uma das suas
atribuições, o seguinte:

“Art. 29. Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, compete à
Diretoria Executiva:

VIII) Apresentar e publicar, mensalmente, balancetes e relatórios
consubstanciados de suas atividades e anualmente, o balanço do exercício
anterior,
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(...)”

55. Assim, as falhas verificadas na não contabilização das despesas administrativas devem ser
imputadas aos membros da Diretoria Executiva, os Recorrentes José Roberto Inglese Filho (Diretor Presidente) e
Regiane Emiko Otsu (Diretora Financeira)

56. Quanto ao Conselho Fiscal, o Estatuto da UASPREV, em seu artigo 36, relaciona as suas
competências, as quais destacamos:

“Art. 36. Compete ao Conselho Fiscal:

I) emitir parecer sobre o balanço anual, bem como sobre as contas e os demais
aspectos econômico-financeiros dos atos da Diretoria Executiva;

II) examinar, a qualquer época, os livros e documentos da UASPREV;

III) lavrar em livro próprio as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os
resultados dos exames procedidos, enviando cópias ao Conselho Deliberativo;

IV ) apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e as
operações sociais do exercício, tomados por base o balanço, o inventário e as
contas da Diretoria Executiva;

V ) acusar as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras ao
Conselho Deliberativo; (...).” (grifos nossos)

57. Portanto, clara está a responsabilidade também dos membros do Conselho Fiscal, os Recorrentes
Antonio Barros Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Flavio Campos Ruiz (Conselheiro Fiscal) e Daniel Alves
Barros (Conselheiro Fiscal), que negligenciaram no cumprimento das suas competências estatutárias, ao não
identificar e apontar as flagrantes irregularidades observadas na não contabilização das despesas administrativas.

58. No entanto, diferentemente do que concluiu a decisão recorrida, não identifico a responsabilidade
dos Conselheiros Deliberativo, na forma preconizada pela Fiscalização, que fundamentou a autuação nos
seguintes dispositivos estatutários:

Art. 22. O Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é
responsável pela definição da política geral de administração da UASPREV e de
seus planos de benefícios.

(...)

“Art. 25. Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, compete ao
Conselho Deliberativo deliberar sobre:

(...)

VII) Os Planos de custeio; ...

X) O Relatório anual e prestação de contas do exercício, após a apreciação e
exame do Conselho Fiscal;

XVI) os casos omissos neste Estatuto e nos Regulamentos dos planos de
benefícios, nos termos da legislação aplicável.”   

59. Entendo que a responsabilidade pela definição da política geral da administração da UASPREV e
de seus planos de benefícios não pode receber a amplitude almejada pela Fiscalização, sob pena alcançar os
Conselheiros Deliberativo em toda e qualquer irregularidade praticada no âmbito da entidade.

60. Não há que se cogitar, também, o enquadramento da responsabilização dos Conselheiros
Deliberativo na deliberação sobre os planos de custeio, pois disso não se trata e nem, tampouco, acerca dos
casos omissos, uma vez que omissão não há.

61. Na verdade, a única atribuição que, a princípio, poderia servir para dar amparo à autuação dos
membros do Conselho Deliberativo seria a de deliberar sobre “o Relatório anual e prestação de contas do
exercício”. No entanto, o Estatuto é claro ao prelecionar que esta deliberação somente poderá ocorrer “após a
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apreciação e exame do Conselho Fiscal”.

62. Assim, diante da natureza da irregularidade verificada e não tendo havido qualquer ressalva ou,
mesmo um mero apontamento em relação àquela irregularidade por parte do Conselho Fiscal, não se afigura
razoável cobrar dos membros do Conselho Deliberativo a adoção de quaisquer providências visando a sua
correção, sob pena de exigir dos mesmos a sobreposição das competências inerentes aos Conselheiros Fiscais.

63. Vale lembrar que a irregularidade objeto da autuação foi a não contabilização das despesas
administrativas que deve ser operacionalizada (ou ao menos acompanhada) pela Diretoria Executiva e fiscalizada
pelo Conselho Fiscal. 

64. Para finalizar, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e a avaliação da
gravidade da infração praticada, que, além de não ter causado prejuízos financeiros ao plano, continua sendo
passível de correção, afasto a aplicação da penalidade de suspensão, mantendo a de multa que, no meu sentir,
afigura-se suficiente para assegurar o caráter punitivo e preventivo da pena e, consequentemente, propiciar o
cumprimento do seu efeito pedagógico.

65. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e dou-lhe provimento parcial,
para julgar improcedente o auto de infração em relação aos Recorrentes Luis Sergio Dias Vignati,
Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati e Patricia Cortese Vignati, todos membros do
Conselho Deliberativo, afastar a pena de suspensão de 60 (sessenta) dias para os demais Recorrentes.

VOTO

RECURSO DE OFÍCIO

 

66. Primeiramente, ressalto que a decisão proferida pela Diretoria Colegiada da PREVIC que
extinguiu a punibilidade do autuado Amaury Fontes Motta, falecido em 01/11/2017, encontra-se em
conformidade com a previsão contida no inciso I, do art. 34, do Decreto n. 4.942/2003.

67. Tendo em vista que aquela mesma decisão julgou improcedente o Auto do Infração nº
14/2018/PREVIC, em relação ao autuado Fabiano Domingues de Oliveira e por força da previsão contida no
art. 16 do Decreto nº 4.942/2003, esse ponto foi objeto de recurso de ofício.

68. Correta, nessa parte, a decisão em que, cotejando as provas documentais juntadas aos autos do
presente processo administrativo sancionador, constatou que o autuado Fabiano Domingues de Oliveira não
praticou ato infracional.

69. Conforme bem apontou o Parecer 688/2018/CDC II/CGDC/DICOL, tendo em vista que a
irregularidade verificada (ausência de registros contábeis) ocorreu a partir de janeiro de 2015, diante da sua
condição de Conselheiro Deliberativo, caberia ao autuado Fabiano Domingues de Oliveira deliberar sobre o
relatório e prestação de contas anual, apenas após o encerramento daquele exercício.

70. Assim, comprovado, documentalmente, que o referido autuado rescindiu o seu contrato de
trabalho com a entidade em 03 de março de 2015, deixando de exercer, a partir daquele momento, a função de
conselheiro, como corretamente concluiu a decisão recorrida, “não é suportável a cobrança do cumprimento
da legislação a este autuado devido a não presença como dirigente da entidade à época em que teria
obrigação da identificação e apontamento a correção do ato objeto do auto de infração”:

71. Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo integralmente
a decisão proferida pela Diretoria Colegiada da PREVIC, na parte que concluiu pela improcedência do
auto de infração em relação a Fabiano Domingues de Oliveira.

72. Na hipótese de prevalecer o entendimento acima, proponho a seguinte ementa:

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
REGISTROS CONTÁBEIS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS
DELIBERATIVOS. NECESSIDADE DE ABRANDAMENTO DAS PENALIDADES EM FACE DO
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PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

 

1. Em face do disposto na Resolução CGPC nº 13/2004, os integrantes dos órgãos de
governança e gestão da entidade precisam possuir competência técnica e manter-se atualizados,
inclusive, para acompanhar os serviços executados pelos prestadores contratados, já que a
terceirização não tem o condão de excluir a responsabilidade daqueles membros. Preliminar de
ilegitimidade afastada.

2. Das provas coligidas aos autos, observa-se que a Fiscalização concedeu
oportunidades para que a EFPC corrigisse a irregularidade tendo a mesma optado, naquele
momento que antecedeu a lavratura do auto de infração, por negar a existência de
irregularidade e defender a correção dos seus atos. Até porque a previsão contida no § 2º do art.
22 do Decreto nº 4.942/2003 tem o escopo de evitar a lavratura do auto de infração, não há que
se cogitar na aplicação daquele comando no atual momento do processo administrativo
sancionador.

3. Sendo incontroverso o fato de que as despesas administrativas, não foram
escrituradas na contabilidade da Entidade e indubitável que, de acordo com o que dispõe a
Resolução CNPC nº 08/2008, Anexo C, itens 4 e 5, tais lançamentos eram obrigatórios, resta
configurada a irregularidade objeto do auto de infração

4. Não tendo havido qualquer ressalva ou, mesmo um mero apontamento em relação
àquela irregularidade por parte do Conselho Fiscal, não se afigura razoável cobrar dos membros
do Conselho Deliberativo a adoção de quaisquer providências visando a sua correção, sob pena
de exigir dos mesmos a sobreposição das competências inerentes aos Conselheiros Fiscais

5. Levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e a avaliação da
gravidade da infração praticada, que, além de não ter causado prejuízos financeiros ao plano,
continua sendo passível de correção, .

6. Comprovado, documentalmente, que um dos autuados já havia deixado de exercer
a função de conselheiro, quando o Colegiado que o mesmo integrava poderia constatar a
irregularidade praticada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida na parte que concluiu
pela improcedência do auto de infração em face do mesmo.

RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

 

 

Brasília, 30 de abril de 2019.

 

 

Documento assinado eletronicamente

Amarildo Vieira de Oliveira

Representante das Entidades Fechadas de Previdência Complementar

 

Documento assinado eletronicamente por Amarildo Vieira de Oliveira,
Membro Suplente da Câmara de Recursos da Previdência
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Complementar, em 11/06/2019, às 17:30, 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 2508332 e o código CRC 8AA308C1.

Referência: Processo nº 44011.001757/2018-02. SEI nº 2508332
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Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC

 

 

 

PROCESSO Nº:
44011.001757/2018-02

ENTIDADE:
UASPREV-União de Assist ao9s Serv. Publicos Prev Privada

AUTO DE
INFRAÇÃO Nº: 0019/13-53

DECISÃO Nº:
14/2018/DICOL/PREVIC/ Despacho Decisorio 229/2018/CGDC/DICOL

RECORRENTES:
Jose Roberto Inglese Filho e outros.

RECORRIDOS:
Superintendência Nacional de Previdência Complementar e Fabiano
Domingues de Oliveira

RELATOR:
Carlos Alberto Pereira

 
 
 

VOTO-DIVERGENTE

 

 

I – QUANTO AO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO.

O relator original concluiu em seu voto não identificar a responsabilidade dos membros do
Conselho Deliberativo, pois a “responsabilidade pela definição da politica geral da administração da UASPREV
e de seus planos de benefícios não pode receber a amplitude almejada pela fiscalização”, não sendo responsáveis
por deliberar sobre plano de custeio, e que a única atribuição que “poderia servir para dar amparo a atuação do
Conselho Deliberativo seria a de deliberar sobre ”o Relatório Anual e prestação de contas do exercício”, após a
apreciação e exame do Conselho Fiscal, e como este Conselho nada apontou como irregular, não seria razoável
cobrar dos membros do Conselho Deliberativo qualquer providência quanto a correção.
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Diferentemente da conclusão do nobre relator, à luz da legislação que rege a matéria,
especialmente o art. 35, § 3º da Lei Complementar nº 109/2001, e do próprio Estatuto da entidade que assim
estabelecem, não concordamos:

 

Lc 109/201 Art.35...

§ 3o Os membros do conselho deliberativo ou do conselho fiscal deverão atender
aos seguintes requisitos mínimos:

I - comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira,
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;

 

Estatuto

Art. 25  Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, compete ao
Conselho Deliberativo deliberar sobre:

(...)

vii) Os Planos de custeio...

X) O Relatório anual e prestação de contas do exercício, após a apreciação e
exame do Conselho Fiscal;

 

Analisados os fatos apontados pela fiscalização e dentro da esfera dos normativos que retro
demonstramos, a inexistência de apontamentos pelo Conselho Fiscal não afasta a responsabilidade dos membro
do Conselho Deliberativo, pois a sua competência não e apenas homologatória dos atos previamente aprovados
pelo C. Fiscal. Se assim o fosse, não teriam as mesmas exigências profissionais do art. 35 da LC 109/2001.

Já o dispositivo do Estatuto previsto no artigo 25 retro, a meu ver, coloca apenas em ordem de
análise, o Relatório anual. Jamais que uma responsabilidade não excluiria outr, ou seja, que por não ter reparos
do Conselho Fiscal, dispensaria as análises próprias do CD.

Desta forma, conheço dos recursos e nego provimento, mantendo a Decisão recorrida, por seus
próprios fundamentos.

EMENTA:

AUSENCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS – IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ORGÃOS ESTATUTÁRIOS

1-manutenção de contabilidade sem a escrituração das despesas administrativas.

2- negar a existência da irregularidade e se recusar a sua correção.

3- Deixar de exercer o acompanhamento das operações e ainda, se omitir quanto
sua responsabilidade legal e estatutária.

 

3-RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANTIDA
DECISÃO 229/2018/DICOL/PREVIC
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Documento assinado eletronicamente

Maria Batista da Silva

Membro Titular da CRPC

Representante dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Batista da Silva, Membro
Titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em
10/06/2019, às 16:36, 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 2561496 e o código CRC 5559DD35.

Referência: Processo nº 44011.001757/2018-02. SEI nº 2561496
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Subsecretaria de Assuntos Corporativos
Coordenação-Geral de Apoio aos Órgãos Colegiados
Câmara de Recursos da Previdência Complementar

 

CONTROLE DE VOTO

 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO

Reunião e Data:
91ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da
Previdência Complementar, realizada em 29 de
maio de 2019.

Relator: Amarildo Vieira de Oliveira

Processo: Processo nº 44011.001757/2018-02

Auto de Infração nº: 14/2018/PREVIC

Decisão nº: 229/2018/CGDC/DICOL

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;

Entidade: UASPREV – União de Assistência aos Servidores Públicos
Previdência Privada

Voto do Relator:
(...) Em face do disposto na Resolução CGPC nº
13/2004, os integrantes dos órgãos de governança e
gestão da entidade precisam possuir competência
técnica e manter-se atualizados, inclusive, para
acompanhar os serviços executados pelos
prestadores contratados, já que a terceirização não
tem o condão de excluir a responsabilidade
daqueles membros. Preliminar de ilegitimidade
afastada.

Não tendo havido qualquer ressalva ou, mesmo um
mero apontamento em relação àquela irregularidade
por parte do Conselho Fiscal, não se afigura
razoável cobrar dos membros do Conselho
Deliberativo a adoção de quaisquer providências
visando a sua correção, sob pena de exigir dos
mesmos a sobreposição das competências
inerentes aos Conselheiros Fiscais

Levando-se em consideração o princípio da
proporcionalidade e a avaliação da gravidade da
infração praticada, que, além de não ter causado
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prejuízos financeiros ao plano, continua sendo
passível de correção, .

Comprovado, documentalmente, que um dos autuados já
havia deixado de exercer a função de conselheiro, quando o
Colegiado que o mesmo integrava poderia constatar a
irregularidade praticada, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida na parte que concluiu pela improcedência do auto
de infração em face do mesmo

Conheço do recurso voluntário interposto e dou-lhe
provimento parcial, para julgar improcedente o auto de
infração em relação aos Recorrentes Luis Sergio Dias
Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias
Vignati e Patricia Cortese Vignati, todos membros do
Conselho Deliberativo, afastar a pena de suspensão de
60 (sessenta) dias para os demais Recorrentes.

Nego provimento ao recurso de ofício, mantendo
integralmente a decisão proferida pela Diretoria
Colegiada da PREVIC, na parte que concluiu pela
improcedência do auto de infração em relação a
Fabiano Domingues de Oliveira (...)"

Voto Divergente:
"(...) a inexistência de apontamentos pelo Conselho
Fiscal não afasta a responsabilidade dos membros
do Conselho Deliberativo, pois a sua competência
não é apenas homologatória dos atos previamente
aprovados pelo C. Fiscal. Se assim o fosse, não
teriam as mesmas exigências profissionais do art.
35 da LC 109/2001.

Já o dispositivo do Estatuto previsto no artigo 25
retro, a meu ver, coloca apenas em ordem de
análise, o Relatório anual. Jamais que uma
responsabilidade não excluiria outra, ou seja, que
por não ter reparos do Conselho Fiscal, dispensaria
as análises próprias do CD.

Desta forma, conheço dos recursos e nego
provimento, mantendo a Decisão recorrida, por seus
próprios fundamentos (...)"

 

Representantes Votos

 

JOÃO PAULO DE SOUZA

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

 

Acompanho o Relator.

 

 

MARCELO SAMPAIO SOARES

Representante dos patrocinadores e instituidores de planos
de benefícios das EFPC - Titular

Acompanho o Relator.
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MARIA BATISTA DA SILVA

Representante dos servidores federais titulares de cargo
efetivo - Titular 

Acompanho o relator para conhecer dos recursos e afastar
as preliminares. No mérito, voto divergente no sentido de
negar-lhes provimento, mantendo a Decisão recorrida por

seus próprios fundamentos.

 

ALFREDO SULZBACHER WONDRACEK

Representante dos servidores federais titulares de cargo
efetivo - Titular 

 

Acompanho o voto divergente.

 

PAULO NOBILE DINIZ      

Representante dos servidores federais titulares de cargo
efetivo - Suplente

Acompanho o voto divergente.

 

MARIO AUGUSTO CARBONI

Presidente

Acompanho o voto divergente.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC conheceu dos
recursos voluntários e afastou as preliminares. No Mérito, por maioria de votos, a CRPC negou provimento ao recurso
voluntário, mantendo a Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC, vencido os votos do Relator, Amarildo Vieira de
Oliveira, do membro João Paulo de Souza e do membro Marcelo Soares.

 

Brasília, 29 de maio de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

Mario Augusto Carboni

Presidente da Câmara

Documento assinado eletronicamente por Mario Augusto Carboni,
Presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em
11/06/2019, às 16:06, 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 2562205 e o código CRC 2C5F3E56.

Referência: Processo nº 44011.001757/2018-02. SEI nº 2562205
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1271/2018-TCU Plenário, publicado no DOU de 22 de junho de 2018, instrumentalizado
por Proposição apresentada pela SUDENE, torna público que este colegiado, em sessão
realizada nesta data, resolve:

Art. 1º Aprovar a Proposição n. 126/2019, sancionada pela Diretoria Colegiada da SUDENE
na 336ª reunião, de 14 de maio de 2019, que pede a aprovação do Regimento de Funcionamento do
Comitê Técnico de Acompanhamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
criado pela Resolução n. 126 de 11 de dezembro de 2018, do Conselho Deliberativo da SUDENE.

Art. 2º Aprovar a inclusão, no art. 3º do regimento em foco, da participação
de representantes dos governadores da área de atuação da SUDENE entre os
componentes do Comitê.

Art. 3º O Regimento aqui tratado, formaliza o previsto pelo art. 3º da Resolução
citada no artigo anterior, e terá como finalidade disciplinar atribuições, composição,
estrutura de apoio, competências dos integrantes, frequência das reuniões, organização
dos debates, dos encaminhamentos das matérias, votações e apoio jurídico.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Min. GUSTAVO H. RIGODANZO CANUTO

RESOLUÇÃO Nº 129, DE 24 DE MAIO DE 2019

Aprova a Proposição n. 127/2019, que trata do
Relatório de Resultados e Impactos - exercício de
2018, do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE) usando da atribuição que lhe confere o § 1º
do art. 8º da Lei Complementar n. 125, de 3 de janeiro de 2007, o art. 60 do Regimento
Interno do Conselho Deliberativo da SUDENE, bem como, o estabelecido pelo inciso III, art.
14º da Lei n. 7.827, de 27 de setembro de 1989, torna público que, com base em pedido
do Banco do Nordeste, instrumentalizado por Proposição apresentada pela SUDENE,
resolve:

Art. 1º Aprovar a Proposição n. 127/2019, sancionada pela Diretoria Colegiada
da SUDENE na 336ª reunião, de 14 de maio de 2019, que trata da aprovação, com
ressalvas, do Relatório de Resultados e Impactos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE) - exercício de 2018.

Art. 2º Autorizar a SUDENE a encaminhar o referido relatório, acompanhado da
decisão deste colegiado, das Notas Técnicas n. 101/2019-SEI/SUDENE, de 3 de maio de
2019, da Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, n.
104/2019-SEI/SUDENE, de 6 de maio de 2019, da Diretoria de Planejamento e Articulação
de Políticas, e do Parecer n. 2/2019/CGFC/SPFI/SECEX-MDR, de 16 de maio de 2019, da
Subsecretaria de Planejamento Integrado, Fundos e Incentivos Fiscais, do Ministério do
Desenvolvimento Regional, acompanhado das demonstrações contábeis, favorável à
aprovação com ressalvas, às Comissões que tratam da questão das desigualdades inter-
regionais de desenvolvimento na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em
cumprimento ao disposto no § 4º, art. 20 da Lei n. 7.827, de 27 de setembro de 1989, e
à Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, de que trata o § 1º, art. 166 da
Constituição Federal, de acordo com o previsto pelo § 5º, art. 20 da citada lei.

Art. 3º A Proposição de que trata o artigo primeiro e a documentação técnica
que lhe dá suporte, passam a integrar a presente Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no
sítio da SUDENE na internet, no endereço eletrônico www.sudene.gov.br.

Min. GUSTAVO H. RIGODANZO CANUTO

Ministério da Economia

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DE 10 DE JUNHO DE 2019

Processo nº 00436.009314/2017-12
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social.
Assunto: Autorização para parcelamento de crédito resultante de ação regressiva
acidentária, com fundamento na Portaria AGU nº 06/11, na Portaria PGF nº 58/11 e na
Portaria Conjunta PGF/PFE-INSS nº 06/13.

Despacho: Tendo em vista os termos do Parecer SEI nº
27/2019/CAP/PGACTP/PGFN-ME quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis,
autorizo o acordo judicial, observadas as normas e formalidades legais e regulamentares
pertinentes.

PAULO GUEDES
Ministro

CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DECISÃO DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MAIO 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 91ª Reunião Ordinária da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar, realizada em 29 de maio de 2019.
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
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: Amarildo Vieira de Oliveira;
Ementa: Ausência de escrituração contábil das despesas administrativas - Irregularidade
configurada. Responsabilidade de todos os órgãos estatutários; 1-manutenção de
contabilidade sem a escrituração das despesas administrativas; 2- negar a existência da
irregularidade e se recusar a sua correção; 3- deixar de exercer o acompanhamento
das operações e ainda, se omitir quanto sua responsabilidade legal e estatutária.
Recursos voluntários conhecidos e não providos. Mantida decisão
2 2 9 / 2 0 1 8 / D I CO L / P R E V I C

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu dos recursos voluntários e afastou as preliminares. No
Mérito, por maioria de votos, a CRPC negou provimento ao recurso voluntário,
mantendo a Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC, vencido os votos do Relator, Amarildo
Vieira de Oliveira, do membro João Paulo de Souza e do membro Marcelo Soares.

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: Amarildo Vieira de Oliveira;
Ementa: Auto de infração. Nulidades. Inexistência. Prescrição intercorrente.
Inocorrência. Atuação da entidade como intermediadora de empréstimos. Convênios
celebrados para finalidade de conceder empréstimos consignados junto à instituidora.
Desvio de finalidade da EFPC com a prestação de serviços diferentes da administração
de planos de benefícios previdenciários. Violação ao art. 32, par. único, da Lei
Complementar nº 109/2001. Conduta tipificada no art. 89 do decreto nº 4.942/2003.
Irregularidade configurada. Responsabilidade dos dirigentes e conselheiros a quem
incumbia à administração, orientação e fiscalização da EFPC. Dosimetria da pena não
merece reparo. Decisão mantida.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu os recursos voluntários e afastou as preliminares. No
mérito, por unanimidade de votos, a CRPC negou-lhes provimento, mantendo incólume
a Decisão nº 218/2018/CGDC/DICOL.

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: Denise Viana da Rocha Lima;
Ementa: Entidade fechada de previdência complementar. Processo administrativo
sancionador. Aplicação de recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e
fundos do plano de benefícios em desacordo com diretrizes estabelecidas pelo
conselho monetário nacional. Investimento em cotas do fundo de investimento em
participações, sem adequada análise de riscos, segurança e rentabilidade. Procedência
do auto de infração com relação aos dirigentes que autorizaram o investimento.
Improcedência com relação aos que tão somente participaram da decisão pela
contratação de empresa de consultoria.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu dos recursos e afastou as preliminares. No mérito, por
unanimidade de votos, a CRPC negou provimento ao recurso de ofício e ao recurso
voluntário do Sr. Maurício Marcellini Pereira, mantendo na íntegra a Decisão nº
29/2018/PREVIC, de 27 de agosto de 2018. Declarado o impedimento do Sr. Marcelo
Soares, nos termos do art. 42 do Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010.

4) 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;
Ementa: Auto de infração improcedente. Infração às diretrizes do CMN - Excludente de
reprovabilidade. Recurso de oficio improvido.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu do recurso de ofício. Por maioria afastou as
preliminares, vencida a fundamentação diversa apresentada pelo Sr. João Paulo de
Souza com relação à prescrição. No mérito, por unanimidade de votos, a CRPC negou-
lhe provimento.

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 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: Amarildo Vieira de Oliveira;

Decisão: Sobrestado o julgamento em virtude do pedido de vista da Sra.
Maria Batista da Silva.

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;

Decisão: Sobrestado o julgamento em virtude do pedido de vista do Sr. João
Paulo de Souza, para o qual solicitou acesso às sustentações orais reduzidas a termo.

7) 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: Amarildo Vieira de Oliveira;
Ementa: Auto de infração. Investimento realizado desconsiderando os riscos existentes.
Irregularidade configurada. Responsabilidade dos técnicos que recomendaram a
aplicação e dos diretores executivos que a autorizaram. Decisão mantida.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar - CRPC conheceu do recurso voluntário e do recurso de ofício e afastou
as preliminares. No mérito, por unanimidade de votos, a CRPC negou-lhes provimento,
mantendo integralmente a decisão proferida pela Diretoria Colegiada da PRE V I C,
conforme Despacho Decisório nº 244/2018 CGDC/DICOL.

8) 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;
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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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

9) 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;

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 92ª Reunião Ordinária a ser realizada nos
dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

10) 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;

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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

11) 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;

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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

12) 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: FUNDIAGUA - Fundação de Previdência Complementar;
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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

13) 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;

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
3ª SEÇÃO

2ª CÂMARA
1ª TURMA ORDINÁRIA

R E T I F I C AÇ ÃO

No Diário oficial nº 108 de 06/06/2019 pág. 17, faltou inserir a seguinte
observação na pauta de julgamentos:

5) Será submetida ao colegiado proposta do Presidente da Turma para
retificação da ata de fevereiro de 2019, relativa aos processos 10580.726032/2017-65,
10580.726949/2017-60, 10580.728871/2016-37, 10580.728882/2016-17,
10580.909592/2016-72, 10580.909593/2016-17, 10580.909589/2016-59,
10580.909594/2016-61 e 10580.909596/2016-51.

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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

14) 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;

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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

15) 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;

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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

16) 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;

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 92ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

MARIO AUGUSTO CARBONI
Presidente da Câmara

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

PORTARIA Nº 440, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, com fundamento no art. 4º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto
de 1957, no inciso IV do art. 82 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o disposto nas Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e
25/15 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, os Decretos nº 5.078, de 11 de maio de 2004, e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006, e a Resolução nº 66, de 14 de agosto de 2014,
da Câmara de Comércio Exterior, resolve:

Art. 1º Ficam alteradas para zero por cento, até 31 de dezembro de 2020, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na
condição de Ex-tarifários:

. NCM D ES C R I Ç ÃO

. 8407.90.00 Ex 009 - Motores de combustão interna de 4 tempos operados com mistura de gasolina e óleo, monocilindro, com deslocamento do pistão de 53cc, diâmetro x curso do
pistão de 43.5 x 35.8mm, potência de 3,35HP a 8.500rpm, torque máximo de 2.5Nm a 4.500rpm, com refrigeração por meio de ventilação forçada por ar, carburador de
diafragma e partida manual por meio do cordel auto retrátil.

. 8412.21.10 Ex 063 - Cilindros de elevação com conjunto selado, diâmetro externo do tubo principal de 50 a 75mm, com posição retraída de 1.900 a 3.600mm, pressão normal de 19
a 23 mega pascal, máxima de 28 mega pascal e temperatura de -30 a +85°C aplicados a linha de empilhadeiras elétricas retráteis.

. 8412.21.10 Ex 064 - Cilindros hidráulicos de elevação do carro da torre, pressão operacional de 12 até 22 megapascal, temperatura de -30 a +85°C, pressão de curso sem carga de 6bar,
comprimento de 804mm e um diâmetro de 20mm, comprimento de 340mm até o ponto de fixação.

. 8413.70.90 Ex 111 - Bombas centrífugas com motor hidráulico acoplado, utilizados no sistema de bombeamento de soluções químicas, ácidas e corrosivas, próprias para equipamentos
de alta performance, sistemas de irrigação e remoção de água de inundação, contendo a bomba corpo em aço inoxidável, propulsor em polipropileno, vazão máxima de
até 460gpm, motores flangeados entre 8 e 18HP com 1 eixo chaveado, pressão máxima de 145psi.

. 8414.59.90 Ex 026 - Ventiladores axiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável por meio de "software" de controle interno, com protocolo de comunicação
"Modbus" integrado, hélices de diâmetro entre 1.000 e 1.800mm, com potências de motor entre 6.000 e 14.000W, vazão de ar entre 8.000 e até 85.000m³/h, perda de
carga entre 0 e 1.500Pa.

. 8414.59.90 Ex 027 - Ventiladores axiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável por meio de "software" de controle interno, com protocolo de comunicação
"Modbus" integrado, hélices hibridas "HyBlade" plástica sobreinjetada em lâmina de alumínio com diâmetro entre 400 e 990mm, com potências de motor entre 120 e
6.000W, vazão de ar entre 4.000 e 42.000m³/h, perda de carga entre 0 e 460Pa.

. 8414.59.90 Ex 028 - Ventiladores radiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável através de "software" de controle interno, com protocolo de comunicação
"Modbus" integrado, hélices de diâmetro entre 250 e 1.500mm, com potências de motor entre 400 e 12.000W, vazão de ar entre 800 e até 50.000m³/h, perda de carga
entre 0 e 2.600Pa.

. 8414.59.90 Ex 029 - Equipamentos automáticos para fomentação de gases mistos (BF + COG) de coqueria, dotados de: dreno de gases; conexão flexível na entrada e saída; acoplamento
flexível com proteção; proteção do eixo; sensores de vibração para mancais de ventiladores e de motor; sensores de temperatura para rolamentos de mancal e motor; com
volume máximo de fluxo em 101.396Am³/h; diferença máxima de pressão total em 5.705Pa; diferença máxima de pressão estática em 5.551Pa; temperatura máxima de gás
de 22°C; densidade máxima do gás de 1.189kg/m³; temperatura mínima de trabalho de -10°C e máxima de 80°C; teor de poeira de até 0,360g/m³; rotação máxima do
ventilador de 1.187rpm; e potência máxima na saída do eixo de 199,7kW.

. 8414.80.11 Ex 002 - Compressores de ar de deslocamento alternativo estacionários de pistão, isentos de óleo na câmara de compressão, com ou sem motor sem eixo (Shaftless motor),
potência de 150 até 550kW, acoplados diretamente no virabrequim, com pressão de descarga de 25 a 40bar e vazão de ar entre 743 e 3.200m³/h.

. 8415.90.90 Ex 018 - Unidades eletrônicas supressoras de ruído, dotadas de placa de circuito, bornes para alimentação, varistores, bobinas, fusíveis, capacitores e demais componentes
eletrônicos soldados, tendo por objetivo agir como filtro de ruído e interferências eletromagnéticas, utilizadas em unidades condensadoras com tecnologia VRF.

. 8417.80.90 Ex 051 - Combinações de máquinas para a fabricação de mantas termofixadas de fibras sintéticas abrasivas, compostas de: câmara aerotérmica dividida em 4 seções, com
6m de extensão, formando um forno simples para enchimento, um forno de aquecimento direto por gás de 3 camadas, sendo: 1 forno para a camada simples, 1 forno para
de secagem de material aspergido e 1 forno inferior para a cura do produto; dotada de ventiladores centrífugos para o ciclo de ventilação fechado, 2 cabines de aspersão
com pistolas de baixa pressão com vazão ajustável, dispositivo de sucção e dispositivo de lavagem para a penetração da resina, filtros para o ar em exaustão e esteira de
rede de malha de arame para transporte contínuo do produto nas seções, controlados por painel elétrico PLC.

.

8417.80.90
Ex 052 - Equipamentos automáticos de tratamento e acabamento para processo de decoração de garrafas de vidro, com aquecimento a gás, com capacidade nominal de
até 149t/dia e velocidade nominal de processamento de até 400bpm, dotados de alimentador automático com largura de 16 polegadas, túnel com zona de aquecimento
com 19 subzonas reguladas por temperatura e 24 pontos de regulação automática de temperatura, com termopares tipo "K", cabeça dupla, sendo 1 cabeça para regulação
de temperatura e a segunda para verificação de segurança ou leitura, zona de recozimento para plena aderência da tinta ao corpo das garrafas e resfriamento com entradas
de resfriamento controladas
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