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RELATÓRIO

 

 

Tratam os autos, de Recurso de Ofício interposto pela PREVIC, da Decisão de seus membros da Diretoria
Colegiada, que por unanimidade, na 64ª Sessão Extraordinária, de 13/12/2018, Despacho Decisório
255/2018/CGDC/DICOL: julgaram IMPROCEDENTE o Auto do Infração nº 29/16-50, de 01/08/2016,
lavrado em desfavor de JOSÉ SALES, SOFIA LISBOA CARDOSO, WAGNER ORMANES, EVANDRO
BESSA DE LIMA FILHO, ALCIR BRINGEL ERSE, AUGUSTO AFONSO MONTEIRO DE BARROS,
LUIZ PAULO SANTOS ÁLVARES e LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS pela realização de operação
em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, infringindo o disposto no art.
9º da Lei Complementar nº 109, de 29.05.2001, c/c com o art. 53, inciso I da Resolução CMN nº 3.792, de
24.09.2009, capitulado no art. 64 do Decreto nº 4.942, de 30.12.2003.

1. Em descrição circunstanciada dos fatos, aponta o relatório do Auto de infração, em síntese, o que

CRPC - Relatório SEPRT-SUAC-COC-CRPC-GOV2 2553506         SEI 45183.000006/2016-90 / pg. 1



segue:

2. Em decorrência da Intervenção decretada na CAPAF, foi constituída Comissão de Inquérito em
16 de fevereiro de 2012, para apurar as causas da intervenção, bem como apurar a responsabilidade de seus
administradores e conselheiros.

3. Em 28/06/2012, foi lavrada a Ultimação de Instrução com a indiciação de ex-administradores e
ex conselheiros da CAPAF, por diversas irregularidades.

Em 06/03/2015, foi emitida a NOTA N° 062/2015/ERMG/PREVIC que propõe a lavratura de auto
de infração com relação a ação de “efetuar transferência de ativos da carteira de imóveis do plano
BD para o plano misto”, tendo em vista a impossibilidade de correção da irregularidade, conforme
prerrogativa prevista pelo §2° do artigo 22 do Decreto n° 4.942/2003.

4. Que em fevereiro de 2011, a CAPAF promoveu a transferência do Plano BD para o plano Misto
de parte de carteira imobiliária representada pelas participações nos investimentos imobiliários World Trade
Center — São Paulo e Shopping Pátio Belém, contabilizadas na competência dezembro/2010 pelos valores de
R$ 469.712,43 e R$ 1.805.349,02, respectivamente.

5. Que a operação iniciou no Comitê Estratégico de Investimentos (COINV), em Reunião de
Serviço, realizada em 23 de fevereiro de 2011, onde se apreciou algumas alternativas de alienação de ativos do
Plano BD, como consta da respectiva Ata, onde  “( ) Diretor Financeiro-Administrativo registrou inicialmente,
que todos os esforços estão sendo feitos para proporcionar liquidez ao Plano BD, a venda de fundo de direito
creditório e títulos públicos, a permuta entre ativos do Plano BD e PGA, a utilização de recursos por reversão do
Fundo Administrativo pertencente ao Plano, a oferta da carteira de empréstimos a instituições bancárias e por fim
a transferência das participações nos shoppings Pátio Belém eW T C (SP )”; consta, também,  que o Parecer
DIFAD - GEFAD 2011/002, propõe que as participações nos investimentos do Plano BD no Pátio Belém (RS
1,805 milhão) e WTC-SP (RS 469,7 mil), base dez/2010, sejam transferidas ao Plano Misto, recebendo deste a
exata quantia pela qual ambos os ativos estão registrados na Contabilidade, na data da negociação.”

6. A proposta, foi aprovada pela Diretoria Executiva , bem como pelo Conselho Deliberativo , que
no entanto, solicitou à Diretoria Executiva um parecer jurídico visando se resguardar de quaisquer irregularidades.

7. O parecer jurídico do Escritório de Advocacia Cavalcante & Pereira Advogados Associados
concluiu que “(...)De qualquer modo, diante da gravidade da situação, reclamando urgência em sua solução, e
considerando que a transferência de recursos sugerida será promovida levando em conta as orientações da
PREVIC quanto à segregação real dos ativos e preservação da integridade do patrimônio de cada plano, em
nosso entender, poderá ser promovida a permuta sugerida, sendo recomendável, entretanto, que se submeta a
medida à consideração posterior da PREVIC”.

8. Que a referida transação caracteriza operação entre planos , vedada pelo art. 53 da Resolução
CMN n° 3.792, de 24 de setembro de 2009,

Art. 53. É vedado à EFPC: I - realizar operações entre planos por ela
administrados, exceto nos casos de transferência de recursos, desde que
observadas as condições estabelecidas pelo CGPC ou pela SPC; (redação
original)

9. Que o valor da operação seria o valor contábil na data da negociação; que  não há evidências de
que tais imóveis tenham sido submetidos à avaliação prévia à operação, em frontal desacordo com o disposto no
art. 33 da mesma Resolução CMN n° 3.792/2009, a saber:

Art. 33. As aquisições, alienações, recebimentos em dação em pagamento e
demais formas de transferência de titularidade de investimentos classificados no
segmento de imóveis devem ser precedidos de avaliação de acordo com os
critérios estabelecidos pelo órgão competente.

10. Que não foi feita consulta ao órgão regulador PREVIC, para este caso especial, conforme
recomendado no Parecer Jurídico.
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DA NÃO APLICABILIDADE DO §2° DO ARTIGO 22 DO DECRETO N° 4.942/2003:

 

11. Conforme declarações contidas no Relatório Conclusivo da Cl, não foi apurado prejuízo com a
transferência de ativos da carteira imobiliária. Contudo a irregularidade ora verificada não permite correção
posterior, já que o Plano BD, considerando a situação de exaustão de recursos à época da transferência, já fez
uso dos recursos recebidos para o pagamento das prestações correntes das aposentadorias e pensões em
manutenção no Plano. Da mesma forma não é cabível a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC eis que ausentes as condições previstas no artigo 3o, incisos I e II da Instrução PREVIC n° 03, de 2010.

DAS DEFESAS

12. ALCIR BRINGEL ERSE, JOSÉ SALES, WAGNER ORMANES, LUIZ ANTÔNIO
FERREIRA MARTINS e SOFIA LISBOA CARDOSO, apresentaram , tempestivamente, defesa conjunta em
19/08/16e alegam:

 

PRELIMINARMENTE - DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA

13. Sustentam que ocorreu a prescrição punitiva, pois entre a data da prática do ato reputado como
infração 23/02/2011e a notificação dos autuados, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, tendo o auto de
infração sido lavrado em 01/08/2016, e os autuados notificados em 04/08/2016,  e que não há nenhuma das
causas interruptivas de prescrição previstas no art. 33 do Decreto 4.942/03;

14. Que o fato tido como irregular era do conhecimento da PREVIC desde 31/05/2011, quando os
autuados José Sales, Sofia Lisboa Cardoso e Wagner Ormanes encaminharam  o 30º Relatório Reservado,
dando ciência da transferência dos ativos;

15. Que resta também configurada a ocorrência da prescrição intercorrente pois o processo teria
ficado  pendente de julgamento ou despacho por mais de 03 (três) anos, pois o Parecer nº
06/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, emitido nos autos do processo nº 44011.000088/2012-58, foi aprovado na
144ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da PREVIC, ocorrida em 05/03/2013, determinando, dentre
outras providências, o envio do processo à divisão de fiscalização, que somente entendeu pela ocorrência de
irregularidade em 01/08/2016, com a lavratura do auto de infração.

DO MÉRITO

16. Alegam que desde a década de noventa ficou evidente a impossibilidade de implantação dos
planos de custeio necessários para equilibrar o Plano de Benefício Definido (BD) da CAPAF, tendo sido
implantado o Misto em 2001, porém teria contado com a migração de apenas 30,45% dos participantes;

17. Discorrem sobre as tentativas de solução para o plano BD, que culminou com a celebração de
um Termo de Compromisso, datado de 27.03.2006. O Projeto de Reestruturação da CAPAF teria previsto o
saldamento dos planos BD e Misto e a implantação de um novo plano de contribuição definida (CD);. Quando
da aprovação do Plano Misto, a migração de ativos entre os planos teria sido autorizada pela então SPC. Fato
que poderia ser comprovado através Parecer Atuarial AT-TEC 1.628/2000, que teria ensejado a formulação do
Regulamento do Plano Misto de Benefícios aprovado pela SPC, conforme Ofício nº 3553/SPC/COJ, de
19.12.2010. Assim, a migração de ativos entre os Planos teria restado reiterada quando da aprovação das
medidas que compunham o Programa de Reestruturação dos Planos de Benefícios da CAPAF;

18. Que a ausência de prejuízo torna equivocada a não aplicabilidade do disposto no §2º do art. 22
do Decreto 4.942/2003, afirmando que seria possível o retorno dos ativos em carteira de imóveis, do Plano
Misto para o Plano BD, comprovando o flagrante equivoco de que a operação não poderia ser desfeita;

19. Alegam, ainda, que não procede a  acusação de descumprimento do disposto no art. 33 da
Resolução CMN 3.792/2009, pois todo o processo de Reestruturação dos Planos da CAPAF teria sido
precedido e instruído com avaliações dos ativos que compunham os Planos, assim como previa a contabilização
das migrações pelo valor contabilizado no plano anterior.
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20. Por fim, protestam pela produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive a juntada
integral dos autos do processo nº 44011.000088/2012-58. LUIZ PAULO SANTOS ÁLVARES  apresentou
defesa individual em 25.08.2016 e cadastrada pelo ERMG em 29.08.2016, alegando, em síntese:

21. O Relatório Conclusivo do Inquérito apreciado na 144ª Sessão Ordinária da DICOL em
05.03.2013, teria julgado pela improcedência das imputações e tal “ decisão só poderia ser alterada por recurso,
portanto, não havendo recurso teria havido coisa julgada, não sendo permitido discutir o mesmo assunto
novamente.”; também alegou que teria ocorrido a prescrição punitiva e a prescrição intercorrente, com ,
basicamente, os mesmos argumentos apresentados pelos  autuados ALCIR BRINGEL ERSE e outros.

22. No Mérito apresentou, basicamente, as mesmas alegações dos autuados ALCIR BRINGEL
ERSE e outros., protestando pela produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive o requerimento da
juntada integral dos autos do processo nº 44011.000088/2012-58, e que fossem aproveitados os documentos
juntados pelos demais autuados.

AUGUSTO AFONSO MONTEIRO DE BARROS

23. Apresentou defesa individual, com produção de provas (fls. 269/425), postada nos Correios em
13.09.2016.

24. Em preliminar alegou a ocorrência da prescrição nos termos dos arts. 31 e 32 do Decreto nº
4.942/2003.

25. No mérito, apresentou as mesmas alegações dos autuados ALCIR BRINGEL ERSE e outros e
do autuado LUIZ PAULO SANTOS ÁLVARES, acrescentando  protestos pela produção de todas as provas
admitidas em direito e requereu a juntada integral autos do processo nº 44011.000088/2012.

EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO

26. Após superadas as dificuldades iniciais de notificação por falta de endereço correto, o autuado foi
notificado por meio do Ofício n° 1815/2017/PREVIC, de 26.07.2017. 81 e apresentou defesa, datada de
19.08.2016 (sic), postada nos Correios em 18.08.2017 e protocolada na PREVIC em 22.08.2017 (doc. SEI
0068473). Como foi representado pelo mesmo advogado dos autuados ALCIR BRINGEL ERSE e outros, o
advogado IGOR MAURÍCIO FREITAS GALVÃO, apresentou as mesmas alegações e requerimentos de
produção de provas e juntadas de documentos.

27. Por meio da NOTA 1298/2017/PREVIC foi deferida a juntada integral de cópia dos autos do
citado processo nº 44011.000088/2012. Entretanto, “em relação à produção de outras provas, tendo em vista
que os autuados não discriminaram quais seriam tais provas, constou que restou impossibilitada a análise desse
requerimento”, mas foi-lhes concedido o prazo de 15 (quinze) dias, para que  apresentassem todas as provas que
entendessem pertinentes. Decorrido o prazo, somente Luiz Paulo Santos informou que não pretendia produzir
provas, sendo concedido a todos o prazo de 10 dias para apresentação de alegações finais, nos termos da
NOTA 1018/2018/PREVIC .

28. ALCIR BRINGEL ERSE, JOSÉ SALES, WAGNER ORMANES, LUIZ ANTONIO
FERREIRA MARTINS e SOFIA LISBOA CARDOSO reiteram os argumentos já apresentados na defesa,
acrescentam que teria vício de NULIDADE do ato, à medida que os fatos tido como irregulares já teriam sido
conhecidos e valorados no Inquérito Administrativo com pedido de arquivamento pela DICOL e que o
encaminhamento a DIFIS teria sido tão somente para o acompanhamento do atendimento das diligências
propostas pela DICOL, havendo , portanto, coisa julgada administrativa implicando na imutabilidade das
decisões proferida.

EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO apresentou suas alegações finais em 23.08.2018, com
os mesmos argumentos das alegações finais de ALCIR BRINGEL ERSE e outros.

 LUIZ PAULO SANTOS ÁLVARES AUGUSTO AFONSO MONTEIRO DE BARROS,
apesar de devidamente notificados, não apresentaram alegações finais.

29. O PARECER 662/2018/CDCII/CGDC/DICOL Reproduz trechos do Parecer nº
06/2013/CGDC/DICOL/PREVIC (fls. 1272/1286 do processo 44011.000088/2012-58), que foi julgado na
144ª Sessão Ordinária da DICOL, ocorrida em 05.03.2013: 16, que concluiu restar prejudicada a apuração das
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penalidades administrativas propostas no âmbito do inquérito, pelo  fato da não apuração de prejuízo, devendo
ser arquivado, conforme determina o § 1º do art. 61 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001,
verbis:

Art. 61. A apuração de responsabilidades específicas referida no caput do art. 59
desta Lei Complementar será feita mediante inquérito a ser instaurado pelo órgão
regulador e fiscalizador, sem prejuízo do disposto nos arts. 63 a 65 desta Lei
Complementar. § lº Se o inquérito concluir pela inexistência de prejuízo, será
arquivado no órgão fiscalizador. (...)

30. Entretanto, o citado parecer recomenda que as propostas de penalização administrativas sejam
recebidas como representação a ser encaminhada à DIFIS para ciência e providências que julgar necessárias,
não para simples “acompanhamento do atendimento das diligências dispostas pela DICOL”, conforme exposto
pelos autuados ALCIR BRINGEL ERSE e outros, e sim para recebimento como representação, conforme
previsto nos arts. 36 a 39 do Decreto nº 4.942/2003. 101. Desta forma, não houve julgamento de mérito das
propostas de penalização da Comissão de Inquérito, não cabendo as alegações de que estaríamos diante de
coisa julgada administrativa.”

31. Afasta as alegações de ocorrência de Prescrição Quinquenal e Intercorrente, já que os fatos
foram apurados pela Comissão de Inquérito e devidamente descritos, tanto na Ultimação de Instrução (fls.
469/502 do inquérito); que as citações foram recebidas pelos autuados entre 30.06.2012 e 02.07.2012. 105,
ocorrendo a interrupção da prescrição em 02.07.2012, data em que o último autuado foi citado.

32. Quanto à prescrição intercorrente, houve os seguintes julgamentos e despachos:- julgamento do
Parecer nº 06/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 01.03.2013, que ocorreu em 05.03.2013, sendo comunicado
aos autuados em 14.03.2013;-Nota nº 62/2015/ERMG/PREVIC, de 06.11.2015,com o encaminhamento ao
ERMG, por meio do Despacho nº 403/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 14.03.2013;- Nota nº
62/2015/ERMG/PREVIC, de 06.11.2015; e Auto de Infração nº 29/16-50, em 01.08.2016

33. Em relação à alegada ausência de prejuízo e da reversibilidade da operação e do direito à
aplicação do disposto no §2º do art. 22 do Decreto 4.942/2003 109,ficaria afastada, pois consta que no próprio
30º Relatório Reservado à PREVIC observa-se que em janeiro/2013, a maior parcela do valor dos imóveis não
pertencia mais ao Plano Misto e sim ao Plano Misto Saldado; que uma eventual reversão da operação agravaria
o descumprimento da paridade.

Quanto ao mérito.

34. Consta que a então “Diretoria de Análise Técnica aprovou a implantação de novos planos
saldados, conforme as portarias, de 05.08.2010, Porém, conforme consta do 30º Relatório Reservado à
PREVIC (doc. 2 da defesa de ALCIR BRINGEL ERSE e outros), relativo ao período de janeiro a abril de
2011, não teria havido o atingimento do percentual de 95% de pré-adesões necessárias à implantação dos novos
planos de benefícios; que havia autorização para eventual transferência de ativos, do Plano BD para o Plano BD
Saldado e do Plano Misto para o Plano Misto Saldado, todavia, não havia autorização para a transferência de
ativos do Plano BD para o Plano Misto, lembrando que o Plano Misto foi criado em 2000, conforme o Ofício nº
3553/SPC/COJ.

35. Em relação à alegação da regularidade na transferência de ativos entre os planos face à ausência
de regulamentação, rebate que “tendo em vista que tanto o CGPC/CNPC como a SPC/PREVIC não haviam
regulamentado a redação original do inciso I, art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009, não havia permissão
prévia para a realização de qualquer tipo de operação entre os planos de uma mesma EFPC, entre eles a
operação de compra e venda que foi realizada em fevereiro de 2011.”

36. Após discorrer sobre os incontáveis problemas da entidade, diversas medidas judiciais;
submissão a regimes especiais, os quais teriam levado a CAPAF, em janeiro de 2010, adotar a segregação real
de ativos dos planos de benefícios por ela administrados; que com a segregação real, 84,9% do valor dos
imóveis (participações no World Trade Center São Paulo e no Shopping Pátio Belém) já passaram a pertencer
ao Plano Misto; que a operação objeto do Auto de Infração em comento, envolveu somente 15,1% do valor dos
imóveis citados, e apenas 13(treze) meses após a adoção da segregação real de ativos entre os planos de
benefícios e que,” caso, essa segregação não tivesse sido adotada não haveria necessidade da realização da
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operação em comento, entendeu que “a gravidade da situação justificou a atitude tomada pela direção da
CAPAF, pois, caso contrário, não haveria recursos para o pagamento da folha de benefícios de fevereiro de
2011, fato que poderia agravar, ainda mais, a situação dos diversos processos judiciais em andamento”; que não
feriram o princípio do homem prudente, face a situação gravíssima do Plano BD; que agiram sob pressão dos
acontecimentos para resolver uma questão fática e urgente. Além disso, a própria Comissão de Inquérito concluiu
pela inexistência de prejuízo.

37. E conclui que os autuados agiram sob premente necessidade, buscando primariamente resolver
uma situação fática e urgente: pagamento de benefícios previdenciários; que “nestes casos, a reprovabilidade da
conduta infracional não possui dimensão valorativa” e finalmente pela IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração
nº 29/16-50, com o afastamento das preliminares em relação aos autuados JOSÉ SALES, SOFIA LISBOA
CARDOSO, WAGNER ORMANES, EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO, ALCIR BRINGEL ERSE,
AUGUSTO AFONSO MONTEIRO DE BARROS, LUIZ PAULO SANTOS ÁLVARES e LUIZ ANTONIO
FERREIRA MARTINS

38. Em 13/12/2018 conforme DESPACHO DECISÓRIO Nº 255/2018/CGDC/DICOL, o Auto de
Infração foi por unanimidade dos membros da DICOL, julgado IMPROCEDENTE, nos termos do citado
Parecer 662/2018.

Após publicada a Decisão no DOU de 28/12/2018, os autos foram encaminhados para esta E.
Câmara e a mim distribuídos para relatoria.

É o relatório.

 

 

Brasília, 22 de abril de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

Maria Batista da Silva

Membro Titular

Represente do Serviço Publico

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Batista da Silva, Membro
Titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em
07/06/2019, às 16:00, 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 2553506 e o código CRC C65240FF.

Referência: Processo nº 45183.000006/2016-90. SEI nº 2553506
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PROCESSO Nº: 45183.000006/2016-90

ENTIDADE:
FUNDAÇÃO CAPAF DE PREV COMPLEMENTAR DO BCO. DA
AMAZÔNIA

AUTO DE
INFRAÇÃO Nº: 029/16-50

DECISÃO Nº:  

RECORRENTES:
Superintendência Nacional 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 Antônio Ferreira Martins;

RELATOR: Maria Batista da Silva

 
 

VOTO

 

 

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela PREVIC, da Decisão de seus membros da
Diretoria Colegiada, que por unanimidade, na 64ª Sessão Extraordinária, de 13/12/2018, Despacho Decisório
255/2018/CGDC/DICOL: julgaram IMPROCEDENTE o Auto do Infração nº 29/16-50, de 01/08/2016,
lavrado em desfavor dos recorridos pela realização de operação em desacordo com as diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional, infringindo o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 109, de
29.05.2001, c/c com o art. 53, inciso I da Resolução CMN nº 3.792, de 24.09.2009, capitulado no art. 64 do
Decreto nº 4.942, de 30.12.2003.

Em fevereiro de 2011, a CAPAF promoveu a transferência do Plano BD para o plano Misto de
parte de carteira imobiliária representada pelas participações nos investimentos imobiliários World Trade Center
— São Paulo e Shopping Pátio Belém, contabilizadas na competência dezembro/2010 pelos valores de R$
469.712,43 e R$ 1.805.349,02, respectivamente, havendo a impossibilidade de correção da irregularidade,
conforme prerrogativa prevista pelo §2° do artigo 22 do Decreto n° 4.942/2003.
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Das Preliminares:

Da coisa julgada administrativa

Não procede a alegação de que teria havido coisa julgada administrativa, pelo fato do Parecer nº
06/2013/CGDC/DICOL/PREVIC (fls. 1272/1286 do processo 44011.000088/2012-58), que foi julgado na
144ª Sessão Ordinária da DICOL, ocorrida em 05.03.2013: 16, ter concluído restar prejudicada a apuração das
penalidades administrativas propostas no âmbito do inquérito, pela ausência  de prejuízo. O citado parecer
recomenda que as propostas de penalização administrativas sejam recebidas como representação a ser
encaminhada à DIFIS para ciência e providência que julgar necessárias, não para simples “acompanhamento do
atendimento das diligências dispostas pela DICOL”, conforme exposto pelos autuados ALCIR BRINGEL ERSE
e outros, não havendo, portanto, julgamento de mérito das propostas de penalização da Comissão de Inquérito, e
por conseguinte, não havendo coisa julgada administrativa.

Da Prescrição Quinquenal e Intercorrente

A alegação de que teria havido a prescrição quinquenal não merece acolhida, visto que os fatos
foram apurados pela Comissão de Inquérito e devidamente descritos na Ultimação de Instrução (fls. 469/502 do
inquérito), As citações foram recebidas pelos autuados entre 30.06.2012 e 02.07.2012. 105. Assim, ocorreu a
interrupção da prescrição em 02.07.2012, data em que o último autuado foi citado para se manifestar sobre a
Ultimação de Instrução.

Igualmente não merece prosperar a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, visto
que  houve os seguintes julgamentos e despachos:- julgamento do Parecer nº 06/2013/CGDC/DICOL/PREVIC,
de 01.03.2013, que ocorreu em 05.03.2013, sendo comunicado aos autuados em 14.03.2013;-Nota nº
62/2015/ERMG/PREVIC, de 06.11.2015,com o encaminhamento ao ERMG, por meio do Despacho nº
403/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 14.03.2013;- Nota nº 62/2015/ERMG/PREVIC, de 06.11.2015; e Auto de
Infração nº 29/16-50, em 01.08.2016.

Inaplicabilidade do § 2º do art. 22 do Dec. 4942/2003

Com relação à alegação de que a ausência de prejuízo e da reversibilidade da operação daria o
direito à aplicação do disposto no §2º do art. 22 do Decreto 4.942/2003 109, a mesma fica afastada, pois
consta que no próprio 30º Relatório Reservado à PREVIC observa-se que em janeiro/2013, a maior parcela do
valor dos imóveis não pertencia mais ao Plano Misto e sim ao Plano Misto Saldado

Quanto ao mérito

A então “Diretoria de Análise Técnica aprovou a implantação de novos planos saldados, todavia
não teria havido o atingimento do percentual de 95% de pré-adesões necessárias à implantação dos novos planos
de benefícios , portanto, haveria autorização para eventual transferência de ativos, do Plano BD para o Plano BD
Saldado e do Plano Misto para o Plano Misto Saldado. Porém, não havia autorização para a transferência de
ativos do Plano BD para o Plano Misto, lembrando que o Plano Misto foi criado em 2000, conforme o já citado
Ofício nº 3553/SPC/COJ.

A alegação de que a entidade passava por diversos problemas, muitos deles crônicos como
déficit técnico crescente e sem equacionamento, do Plano BD; inúmeras medidas judiciais; submissão a regimes
especiais, é procedente. Também procede a alegação de que se a CAPAF, em janeiro de 2010,não tivesse
adotado a segregação real de ativos dos planos de benefícios por ela administrados e, fazendo com que 84,9%
do valor dos imóveis (participações no World Trade Center São Paulo e no Shopping Pátio Belém) já passassem
a pertencer ao Plano Misto, não haveria necessidade da realização da operação em comento.

O Parecer nº 662, acertadamente propôs a IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração, por
entender que “a gravidade da situação justificou a atitude tomada pela direção da CAPAF, pois, caso contrário,
não haveria recursos para o pagamento da folha de benefícios de fevereiro de 2011, fato que poderia agravar,
ainda mais, a situação dos diversos processos judiciais em andamento”;

De fato, não feriram o princípio do homem prudente, face a situação gravíssima do Plano BD. Os
recorridos agiram sob pressão buscando resolver uma questão grave e urgente, ou seja, agiram sob” premente
necessidade” e realmente “nestes casos, a reprovabilidade da conduta infracional não possui dimensão valorativa
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Isto posto, VOTO no sentido de conhecer do recurso de ofício, e no mérito, negar-lhe
provimento. Caso prevaleça o presente voto, proponho a seguinte Ementa:

AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE. INFRAÇÃO ÀS DIRETRIZES DO CMN.–
EXCLUDENTE DE REPROVABILIDADE RECURSO DE OFICIO IMPROVIDO.

1. Transferência do Plano BD para o plano Misto, de parte de carteira imobiliária
representada pelas participações nos investimentos imobiliários World Trade
Center — São Paulo e Shopping Pátio Belém.

2. Inaplicabilidade do § 2º do art. 22 do Dec. n. 4.942/2003 e celebração de
TAC, por impossibilidade de correção da infração.

3. Autuados agiram sob pressão de premente necessidade, diante de situação
fática e urgente.

 

Brasília, 26 de abril de 2019

 

 

Documento assinado eletronicamente

Maria Batista da Silva

Membro Titular

Represente do Serviço Publico

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Batista da Silva, Membro
Titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, em
07/06/2019, às 16:00, 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 2558049 e o código CRC D9F42804.

Referência: Processo nº 45183.000006/2016-90. SEI nº 2558049
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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.

Relatora: Maria Batista da Silva

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

Entidade: CAPAF - Caixa de Previdência Complementar do Banco da
Amazônia

Voto da Relatora:
(...) Transferência do Plano BD para o plano Misto,
de parte de carteira imobiliária representada pelas
participações nos investimentos imobiliários World
Trade Center — São Paulo e Shopping Pátio Belém.

Inaplicabilidade do § 2º do art. 22 do Dec. n.
4.942/2003 e celebração de TAC, por
impossibilidade de correção da infração.

Os recorridos agiram sob pressão buscando resolver
uma questão grave e urgente, ou seja, agiram sob”
premente necessidade” e realmente “nestes casos, a
reprovabilidade da conduta infracional não possui
dimensão valorativa

Isto posto, VOTO no sentido de conhecer do recurso
de ofício, e no mérito, negar-lhe provimento. (...)"

 

Representantes Votos

 

JOÃO PAULO DE SOUZA

 

  Acompanho a relatora, porém com

CRPC - Controle de Voto SEPRT-SUAC-COC-CRPC 2563972         SEI 45183.000006/2016-90 / pg. 10



JOÃO PAULO DE SOUZA

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

fundamentação diversa com relação à
prescrição.

 

 

MARCELO SAMPAIO SOARES

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

Acompanho a Relatora.

 

AMARILDO OLIVEIRA

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Suplente

Acompanho a Relatora.

 

ALFREDO SULZBACHER WONDRACEK

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular 

Acompanho a Relatora.

 

PAULO NOBILE DINIZ      

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Suplente

Acompanho a Relatora.

 

MARIO AUGUSTO CARBONI

Presidente

Acompanho a Relatora.

Sustentação Oral: Igor Maurício F. Galvão OAB/PA n° 17.865

Resultado: 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.

 

 

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 16:07, 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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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 2563972 e o código CRC 12E12207.

Referência: Processo nº 45183.000006/2016-90. SEI nº 2563972
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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 05152019061200013
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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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