
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

 
 

Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC

 

 

PROCESSO Nº: 44011.001362/2018-00

ENTIDADE: União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência - UASPREV

AUTO DE
INFRAÇÃO Nº: 10/2018

DECISÃO Nº: 594/2018/CDC II/CGDC/DICOL

RECORRENTES: José Roberto Inglese Filho (Diretor Presidente a partir de 04.08.2015) AETQ

Regiane Emiko Otsu (Diretora Financeira a partir de 04.08.2015) AETQ

Luís Sérgio Dias Vignati (Presidente do Conselho Deliberativo)

Priscila Cortese Vignati (Conselheira do Conselho Deliberativo)

Amaury Fontes Motta (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Alexandre Dias Vignati (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Patrícia Cortese Vignati (Conselheira do Conselho Deliberativo)

Fabiano Domingues de Oliveira (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Silvia Regina Motta Ruiz (Conselheira do Conselho Fiscal)

RELATOR: Marlene de Fátima Ribeiro Silva

 
 

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão nº   217/2018/CGDC/DICOL
 (“Decisão 217/2018”), que, ao acolher, integralmente, o Parecer nº  594/2018/CDCII/CGDC/DICOL, de
19.11.2018 (“PA 594/2018), culminou com a procedência das condições descritas no Auto de Infração nº
10/2018, de 24.07.2018  (“AI”), em relação aos recorrentes: José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko
Otsu, Luís Sérgio Dia Viagnati, Priscila Cortese Vignati, Amary Fontes Motta, Alexandre Dias Vignati,
Patrícia Cortesi Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira e Silvia Regina Motta Ruiz.

1.1. A motivação para a lavratura do auto, conforme se inferi da descrição constante do auto de
infração 10/2018 (0140818) decorreu dos fatos abaixo:

“José Roberto Inglese Filho, assumiu o cargo de Diretor Presidente sem
comprovar as condições estabelecidas na legislação para gerir uma EFPC
conforme exige o artigo 35, parágrafo 3º, inciso I, parágrafo 4º da Lei
Complementar nº 109, de 29/05/2001, bem como o artigo 3º, parágrafo I da
Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015, e ainda com o artigo 4º, parágrafo 2º, da
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Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004;

Considerando que Regiane Emiko Otsu e José Roberto Inglese Filho, diretora e
diretor Presidente, respectivamente, inseridos ainda na função de Administrador
Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ, assumiram o cargo e a função
sem possuírem a certificação exigida em conformidade com os requisitos técnicos
necessários como dispõe o artigo 8º da Resolução CMN 3792, de 24/09/2009,
bem como dispõe o artigo 4º, parágrafo único, e o artigo 5º, inciso I e parágrafo
1º da Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015;

Considerando que Priscila Cortese Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Amaury
Fontes Motta, membros do Conselho Deliberativo, assumiram o cargo sem
comprovar os requisitos exigidos no artigo 35, Parágrafo 3º, inciso I, da Lei
Complementar nº 109, de 29/05/2001, bem como o artigo 3º, Parágrafo I da
Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015, e ainda com o Artigo 4º, Parágrafo 2º, da
Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004;

Considerando que o Conselho Deliberativo, representado pelos membros: Luís
Sérgio Dias Vignati, Alexandre Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Patrícia
Cortese Vignati, Amaury Fontes Motta e Fabiano Domingues de Oliveira,
nomeou:

a) Silvia Regina Motta Ruiz para o cargo de membro suplente no Conselho
Fiscal; sem que a mesma comprovasse os requisitos exigidos no artigo 35,
Parágrafo 3º, inciso I, da Resolução CNPC nº 19, de 0/03/2015, e ainda no artigo
4º, parágrafo 2º, da Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004;

b) José Roberto Inglese Filho para o cargo de Diretor Presidente, sem que o
mesmo comprovasse os requisitos exigidos conforme o artigo 35, parágrafo 3º,
inciso I, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, bem como o
artigo 3º, parágrafo I da Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015, e ainda no
Artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004;

c) José Roberto Inglese Filho e Regiane Emiko Otsu para o cargo de diretores,
sem que os mesmos comprovassem a certificação exigida pela legislação
aplicável, qual seja o artigo 8º da Resolução CMN nº 3792, de 24/09/2009, bem
como o artigo 4º, parágrafo único, e o artigo 5º, inciso I e parágrafo 1º da
Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015;

Conclui-se que a estrutura organizacional da UASPREV era composta, no
período abarcado pela fiscalização, por membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo e Administrador Estatutário
Tecnicamente Qualificado AETC, sem os requisitos exigidos legalmente para os
cargos, incidindo na infração prevista pelo artigo 92 do Decreto nº 4.942, de
30/12/2003”.

 

Do Auto de Infração

2. Devidamente notificados, os Autuados apresentaram defesa conjunta subscrita por
advogado, cujos poderes foram outorgados após serem instados para a regularização da
representatividade (p. 292 e SEI 0149060), procedimento que supriu a deficiência da citação, por força
dos instrumentos procuratórios juntados aos autos.

 

Da Defesa dos Autuados e da Decisão da Diretoria Colegiada
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3. A defesa apresentada em prol dos Autuados foi ofertada, tempestivamente, por uma
sociedade de advogados, contando, basicamente, com os seguintes argumentos a seguir descritos:

i) a ilegitimidade dos Autuados, tendo em vista que a competência para instituir
ou manter a estrutura organizacional da UASPREV seria dos Senhores Membros
do Conselho Deliberativo, situação que afastaria a autuação daqueles que não se
encontrassem vinculados ao sobredito colegiado, fundamentando o entendimento
no art. 35 da LC 109/2001 e nos art. 16,19 e 25, IV, do Estatuto vigente.

ii)  a necessidade de se extinguir a pretensão punitiva atribuída ao autuado
Amaury em face do seu falecimento, ocorrido em 1º .11.2017, levando em
consideração o disposto no art. 65 da LC 109/2001; 

iii) a violação do Princípio da Legalidade, posto que a legislação de regência e
a normatização correlata não carregariam os critérios apontados pela Ação
Fiscal, no sentido de que  candidatos/dirigentes deveriam efetuar a comprovação
específica em previdência complementar para atuar no âmbito de uma EFPC,
tratando-se, portanto, de ato de extrapolação, pelo que clamaram pela
decretação da improcedência do AI; e, por fim,

iv) a necessidade de se conceder aos Autuados a aplicação do § 2º  do art. 22,
do Decreto 4.942/2003, e, por consequência, oportunizando a benesse
corretiva da conduta que originou a lavratura do AI, principalmente pela ausência
de prejuízos ocasionados ao patrimônio da Entidade.

3.1. Antes do encerramento da instrução do procedimento administrativo, concedeu-se prazo
para a apresentação de alegações finais, constando a devida intimação do representante processual
constituído pelos Autuados para tal fim, caso entendesse pertinente. Em que pese tenha sido apresentada a
peça de alegações finais, adianta-se que nenhum fato novo foi agregado a tese de defesa, como também
nenhuma falha fora suscitada, limitando-se o conteúdo aos argumentos antes orquestrados em defesa.

3.2. Ao analisar os fatos que originaram a lavratura do AI, a PREVIC, em registro preliminar,
ponderou que a UASPREV teria passado por uma fiscalização ampla, procedimento que teria acarretado
a lavratura de 04 Autos de Infração, consoante registro contido no Relatório de Fiscalização
21/2017/PREVIC, sendo eles: i) AI 46/2017 (por prestação de serviços fora do âmbito do objeto das
EFPC); ii) AI 10/28 (por manter membros nos órgãos do conselho deliberativo, executivo e fiscal sem os
requisitos exigidos na legislação); iii) AI 11/2018 (por deixar de prestar informações requisitadas
formalmente); e, iv) 14/2018 (por  ausência de contabilização das despesas administrativas).

3.2.1. O Relatório referenciado acima, ainda descreveu outros pontos substanciais em torno da
gestão da UASPREV, quais sejam: a não comprovação de vínculo de alguns dos participantes; a não
identificação do Livro Razão/2016 dos depósitos mensais de contribuições de participantes; a ausência
de comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre os resgates requeridos e levantados por
ex-participantes, dentre outros fatos.

3.3. Efetivamente sobre o objeto do AI 10/2018, lavrado em 24.07.2018 (o que ora importa para
a devida apreciação da CRPC), a infração que o originou está consubstanciada na manutenção de
membros nos assentos dos órgãos deliberativos, fiscal e executivo sem o devido atendimento dos
comandos que exigem o preenchimento de requisitos para o desenvolvimento das atividades afetas à
governança de um EFPC. A conduta infracional encontra respaldo no art. 92 do Decreto 4.942/2003,
tendo recaído sobre os dirigentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e para os membros da Diretoria
Executiva, todos listados em tópico retro.

3.4. Ao enfrentar os argumentos lançados pelos Autuados na peça de defesa, a PREVIC
ponderou:

3.4.1. Quanto à extinção da punibilidade incidida sobre o autuado Amaury Fontes da Motta em
face de seu falecimento, entendeu adequado o pleito, por força da disposto na regra do art. 34 do
Decreto nº  4.942 de 2003, afastando os efeitos da punibilidade.
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3.4.2. Quanto à aplicação do art. 22, do Decreto nº  4.942/2003, a PREVIC, embora
depreendendo que essa prerrogativa seria factível à luz do próprio arcabouço legal, enfatizou a
necessidade de atendimento de todos os requisitos estabelecidos pela LC 109/2001 e normatizações
correlatas como condição de atuação nos cargos da estrutura de governança de uma EFPC,
principalmente quando a conduta incidida não tenha acarretado prejuízos econômicos e financeiros ao
patrimônio da EFPC.

3.4.2.1. Contudo, e em manuseio aos autos, a PREVIC identificou que já teria sido ordenada a
correção da conduta aos Autuados, inclusive com a concessão de prazo (SEI 0116487), tendo todos os
envolvidos permanecido inertes na satisfação da exigência tida como essencial ao exercício dos cargos
que assumiram na UASPREV, confira:

“Tendo em vista que alguns conselheiros da UASPREV não possuem
comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeiras,
administrativa, contábil, jurídica, ou de auditoria, em desacordo com a Resolução
CNPC nº 19, de 30/03/2015, art. 3º, I, bem como do caput do Art. 4º da
Resolução CGPC nº 13, de 17.10.2004, que prevê a exigência da competência
técnica de seus dirigentes e conselheiros, determinamos a apresentação da
regularização no que se refere à capacitação dos conselheiros em 30 (trinta)
dias, contados a partir do recebimento deste Relatório de Fiscalização.

Tendo em vista que o Diretor Presidente não possui comprovada experiência no
exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, ou de
auditoria, em desacordo com a Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015, art. 3º, I,
bem como do caput do Art. 4º da Resolução CGPC nº 13, de 17.10.2004, que
prevê a exigência da competência técnica de seus dirigentes e conselheiros,
determinamos a apresentação da regularização no que se refere à capacitação
dos conselheiros em 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento deste
Relatório de Fiscal”.

3.4.2.2. A PREVIC também consignou que no Ofício nº  56/2017/ERSP/DIFIS/PREVIC (SEI
0116508) teria sido outorgado o prazo de 60 (sessenta) dias para que houvesse a regularização da
capacitação do Sr. Diretor-Presidente e dos conselheiros, Srs. Priscila Cortese, Patrícia Cortese,
Amaury Fontes, e Silvia Regina Ruiz, sem prejuízo do atendimento da certificação estabelecida pela
Resolução CNPC nº  19/2015, notadamente para os diretores e principalmente para os AETQ’s.

3.4.2.3. Com tais ponderações, a PREVIC rechaçou o tópico em que os Autuados almejam a
benevolência do art. 22 do Decreto 4.942/2003, mormente pelo silêncio e pela ausência de atendimento
da regularização dos requisitos, assim como pela exigibilidade da certificação, observado o prazo
assinalado pela fiscalização, passando, em seguida, a tecer suas considerações em torno da tese de
ilegitimidade defendida pelo patrono para alguns dos Autuados, tudo na tentativa de negar a infração
impingida pelo AI. 

3.4.3. Quanto à ilegitimidade dos Autuados para figurarem no AI 10/2018, a PREVIC ratificou o
acerto da lavratura do Auto de Infração, pois, diferentemente do que fora ventilado na defesa, haveria a
total materialidade do ato infracional pela ação omissiva de se manter membros nos órgãos estatutários
sem a obrigatória qualificação técnica (oriunda de lei), situação que não comportaria, quer em fase de
defesa, quer em sede de alegações finais, a justificativa de que os membros não vinculados ao Conselho
Deliberativo seriam partes alheias para sofrer os efeitos da Ação Fiscal encampada pela fiscalização,
simplesmente pela parca compreensão de que “não detinham poderes para nomear ou para manter na
estrutura organizacional da UASPREV pessoas que, supostamente, não possuíam a qualificação técnica
necessária ao exercício da função” (SEI 0153415).

3.4.3.1. Prosseguiu a PREVIC defendendo que a governança de uma EFPC exige de seus
dirigentes o atendimento de todos os requisitos que possam comprovar a aptidão técnica na gestão, bem
como idoneidade para o exercício do cargo, sendo desprovido de toda a lógica legal nomear e dar
posse a qualquer pessoa (gestores) que não se enquadre no contexto mínimo pretendido pelo legislador.
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3.4.3.2. Ainda para corroborar o acerto da lavratura do AI, especificamente sobre a ausência dos
requisitos indicados pela legislação, apresentou a PREVIC um quadro parcial da estrutura de governança,
evidenciando que nenhum dos membros do CD e do CF possuíam experiência nas áreas descritas pela lei
por ser a capacitação destes nos setores de marketing e vendas, enfermaria assistencial, chefia técnica de
enfermagem e auxiliar administrativo. Também evidenciou, a PREVIC, que somente estaria adequado no
quesito de experiência o Sr. José Roberto Inglese Filho, pois fora extraído do seu currículo a formação
superior em direito, com registro de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, constatações essas
que não seriam suficientes para exonerá-lo da autuação, tendo em vista que não efetuada a sua
certificação, mesma situação que alcançou a Sra. Rejane Emiko Otsu, já que ambos exerciam a função de
Administrador Estatutário tecnicamente Qualificado (AETQ).

3.4.3.3. Embora tenha sido requerido aos AETQ’s a comprovação inerente à certificação constante
da Resolução 19/2005, consta o registro em Relatório de que os dirigentes da EFPC não apresentaram as
competentes documentações, resignando-se estes em somente contestar a validade jurídica de tal
exigência documental na tentativa de objugar a infração imputada, conforme se extrai do item 41 do
Parecer 594/2018.

3.4.3.4. Com tais argumentos e pela ausência de diligência dos Autuados, a PREVIC concluiu pela
legitimação de todos para “figurarem no rol de autuados, tendo em vista a caracterização como sujeito
ativo da infração ora descrita nestes autos”.

3.5. Em relação à violação do Princípio da Legalidade, a PREVIC sustentou que o requisito de
experiência específica em previdência complementar (item 20 da defesa) já estaria positivado no art. 35
da LC 109/2001, não se tratando, portanto, de ato inovador ou de extrapolação da Ação Fiscal, bastando
a mera conferência do dispositivo indigitado. Neste contexto, certeira foi a atuação da Sra. Silvia Regina
Motta Ruiz por não possuir comprovada experiência nas áreas de conhecimento prevista pela lei, não
merecendo, assim, prosperar as alegações da defesa.

3.5.1. Logo, indene de dúvida, que os membros do Conselho Deliberativo que deram posse à
Sra. Silvia Motta Ruiz, bem como aqueles que exercem o cargo sem os requisitos mínimos legais,
incorreram em prática de infração à legislação do segmento previdenciário complementar, não havendo
espaço para acobertar a tese de violação ao Princípio da Legalidade deduzida pela defesa.

3.5.2. Do mesmo modo, a PREVIC sustenta a impropriedade dos argumentos colacionados pelos
membros da Diretoria Executiva que, igualmente, defendem a desobrigação da certificação dos AETQ’s,
ignorando que a matéria foi normatizada pela Resolução CMN 3.792/2009, art. 8º , e regulamentada pela
Resolução CNPC nº  19/2015, desprezando também que o objetivo primordial de tais exigências seria a
de melhor prover a governança de uma EFPC.

4. Após o devido enfrentamento dos pontos suscitados em defesa, a PREVIC conclui seu
posicionamento com a seguinte proposição:

I) Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 10/2018, lavrado em
24.07.2018, em relação aos autuados: José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko
Otsu, Luís Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati,
Patrícia Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira e Silvia Regina Motta
Ruiz, por manter membros nos órgãos deliberativo, executivo ou fiscal sem o
preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação, infringindo o disposto no
artigo 35, parágrafo 3º, inciso I, da Resolução CNPC nº 19, de 30.03.2015, artigo
4º , parágrafo 2º, da Resolução CGPC nº 13, de 1º.10.2004, o artigo 8º da
resolução CMN 3,792, de24.09.2009, bem como com o artigo 4º, parágrafo
único, e artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução CNPC nº 19, de 30.03.2015,
capitulado no art. 92 do Decreto nº 4.942, de 30.12.2003.;

II – Julgar EXTINTA a punibilidade para o autuado Amaury Fontes Motta, nos
termos do art. 34, inciso I do Decreto nº 4.942 de 2003.

III – Aplicar a pena de MULTA de R$ 28.592,10 (vinte e oito mil, quinhentos e
noventa e dois reais e dez centavos), atualizada pela Portaria PREVIC nº 50.027,
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de 15.12.2016, para todos os autuados;

IV – Aplicar a pena de INABILITAÇÃO POR 2 (DOIS) ANOS  para todos os
autuados;

V – Notificar os autuados para recorrerem, caso queira, no prazo de 15 (quinze)
dias;

VI – Publicar a decisão no Diário da União;

VII – Incluir na pauta da Sessão de Julgamento da DICOL (...)”.

 

5. Na 420ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada – DICOL, datada de 19.11.2018,
colocou-se em discussão e deliberação o relatório final do processo administrativo referente ao AI
10/2018, restando aprovada, por unanimidade, a proposição contida no PA 594/2018, nos seguintes
termos:

RESULTADO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo nº
44011.001362/2018-00, Auto de Infração 10/2018, de 24.07.2018, Entidade
União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada – UASPREV,
decidiram os membros da Diretoria Colegiada da PREVIC, por unanimidade, na
420ª sessão Ordinária de 19.11.2018, julgar PROCEDENTE José Roberto
Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luís Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese
Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano Domingues
de Oliveira e Silvia Regina Motta Ruiz. Declarar EXTINTA A
PUNIBILIDADE para o autuado Amaury Fontes Motta, nos termos do Parecer
nº 594/2018/CDC II/CGDC/DICOL, aprovado na sessão de julgamento.
Encaminhe-se à CGDC para providenciar a publicação do resultado acima.

Decidiram os membros da Diretoria Colegiada da PREVIC que a Diretoria de
Fiscalização efetue a análise de eventuais desdobramentos decorrentes do
julgamento dos quatros autos de infração lavrados contra dirigentes da
UASPREV, considerando o contexto infracional descrito nos autos e a
competência da PREVIC como autarquia fiscalizadora e supervisora das
atividades das entidades fechadas de previdência complementar, devendo avaliar
eventuais medidas saneadoras com a maior brevidade possível”.

6. Adveio em seguida, Pedido de Reconsideração e Recurso Voluntário formulado pelos
Autuados em face da decisão acima descrita. Assim, e embora subsista a previsibilidade legal de se
vindicar a retratação da decisão de 1ª instância, não se pode negar que a apreciação deste está
condicionado à veiculação de fato novo ou falhas processuais, ao teor do art. 56, parágrafo 1º , da Lei nº
9.784 de 1999.

6.1. Neste contexto fático, a PREVIC afastou tal possibilidade pelo simples fato de os
Recorrentes somente terem repisado os argumentos anteriormente articulados, devidamente enfrentados
ao longo do Parecer nº  594/2018, o que não justificaria a via eleita, revelando-se o procedimento em
mero inconformismo, passível de reapreciação no âmbito da Câmara Recursal.

6.2. Assim, a PREVIC, escudada na Nota nº  79/2019/PREVIC, concluiu sua posição nos
seguintes termos: i) julgar improcedente o pedido de reconsideração, mantendo na íntegra a decisão
colegiada (não modificada na Sessão 427ª da DICOL); ii) incluir a Nota em pauta da DICOL para
julgamento; e iii) encaminhar os autos à Câmara de Recursos da Previdência Complementar para
julgamento do recurso voluntário.

7. Encaminhados os Autos à Câmara de Recursos da Previdência Complementar, o Recurso
Voluntário foi distribuído para o membro Marcelo Sampaio Soares e a sua suplente Marlene de Fátima
Ribeiro Silva, pautando-o para a próxima sessão de julgamento, devidamente convocada para o dia
25.09.2019.
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É o relatório.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

MARLENE DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA

Membro Suplente da CRPC

Representante dos Patrocinadores e Instituidores

 

Documento assinado eletronicamente por Marlene de Fátima Ribeiro
Silva, Membro Suplente da Câmara de Recursos da Previdência
Complementar, em 11/11/2019, às 12:43, 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 4893401 e o código CRC CCBA78D4.

Referência: Processo  nº  44011.001362/2018-00. SEI nº  4893401
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PROCESSO Nº: 44011.001362/2018-00

ENTIDADE: União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência - UASPREV

AUTO DE
INFRAÇÃO Nº: 10/2018

DECISÃO Nº: 594/2018/CDC II/CGDC/DICOL

RECORRENTES: José Roberto Inglese Filho (Diretor Presidente a partir de 04.08.2015) AETQ

Regiane Emiko Otsu (Diretora Financeira a partir de 04.08.2015) AETQ

Luís Sérgio Dias Vignati (Presidente do Conselho Deliberativo)

Priscila Cortese Vignati (Conselheira do Conselho Deliberativo)

Amaury Fontes Motta (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Alexandre Dias Vignati (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Patrícia Cortese Vignati (Conselheira do Conselho Deliberativo)

Fabiano Domingues de Oliveira (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Silvia Regina Motta Ruiz (Conselheira do Conselho Fiscal)

RELATORA: Marlene de Fátima Ribeiro Silva

 
 

VOTO

 
RECURSO VOLUNTÁRIO

 

 

I – SÍNTESE DA PEÇA RECURSAL

1. José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila
Cortese Vignati, Amaury Fontes Motta, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano
Domingues de Oliveira e Silvia Regina Motta Ruiz interpuseram, conjuntamente, Recurso Voluntário
em face da Decisão nº   217/2018/CGDC/DICOL  (“Decisão 217/2018”), que, ao acolher, integralmente,
o Parecer nº  594/2018/CDCII/CGDC/DICOL, de 19.11.2018 (“PA 594/2018), culminou com a
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o Parecer nº  594/2018/CDCII/CGDC/DICOL, de 19.11.2018 (“PA 594/2018), culminou com a
procedência das condições descritas no Auto de Infração nº  10/2018, de 24.07.2018  (“AI”), ratificada 
pelo Despacho Decisório nº  159/2019/CGDC/DICOL proferido por ocasião da 427ª Sessão Ordinária
da Diretoria Colegiada – DICOL.

1.1. A motivação para a lavratura do auto, conforme se inferi da descrição constante do AI nº
10/2018 (0140818) decorreu dos fatos abaixo transcritos:

“José Roberto Inglese Filho, assumiu o cargo de Diretor Presidente sem comprovar
as condições estabelecidas na legislação para gerir uma EFPC conforme exige o
artigo 35, parágrafo 3º, inciso I, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 109, de
29/05/2001, bem como o artigo 3º, parágrafo I da Resolução CNPC nº 19, de
30/03/2015, e ainda com o artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução CGPC nº 13, de
1º/10/2004;
Considerando que Regiane Emiko Otsu e José Roberto Inglese Filho, diretora e
diretor Presidente, respectivamente, inseridos ainda na função de Administrador
Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ, assumiram o cargo e a função sem
possuírem a certificação exigida em conformidade com os requisitos técnicos
necessários como dispõe o artigo 8º da Resolução CMN 3792, de 24/09/2009, bem
como dispõe o artigo 4º, parágrafo único, e o artigo 5º, inciso I e parágrafo 1º da
Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015;
Considerando que Priscila Cortese Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Amaury Fontes
Motta, membros do Conselho Deliberativo, assumiram o cargo sem comprovar os
requisitos exigidos no artigo 35, Parágrafo 3º, inciso I, da Lei Complementar nº
109, de 29/05/2001, bem como o artigo 3º, Parágrafo I da Resolução CNPC nº 19,
de 30/03/2015, e ainda com o Artigo 4º, Parágrafo 2º, da Resolução CGPC nº 13,
de 1º/10/2004;
Considerando que o Conselho Deliberativo, representado pelos membros: Luís
Sérgio Dias Vignati, Alexandre Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Patrícia
Cortese Vignati, Amaury Fontes Motta e Fabiano Domingues de Oliveira, nomeou:
 
a) Silvia Regina Motta Ruiz para o cargo de membro suplente no Conselho Fiscal;
sem que a mesma comprovasse os requisitos exigidos no artigo 35, Parágrafo 3º,
inciso I, da Resolução CNPC nº 19, de 0/03/2015, e ainda no artigo 4º, parágrafo
2º, da Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004;
b) José Roberto Inglese Filho para o cargo de Diretor Presidente, sem que o mesmo
comprovasse os requisitos exigidos conforme o artigo 35, parágrafo 3º, inciso I,
parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, bem como o artigo 3º,
parágrafo I da Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015, e ainda no Artigo 4º,
parágrafo 2º, da Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004;
c) José Roberto Inglese Filho e Regiane Emiko Otsu para o cargo de diretores, sem
que os mesmos comprovassem a certificação exigida pela legislação aplicável, qual
seja o artigo 8º da Resolução CMN nº 37 92, de 24/09/2009, bem como o artigo 4º,
parágrafo único, e o artigo 5º, inciso I e parágrafo 1º da Resolução CNPC nº 19, de
30/03/2015;
 
Conclui-se que a estrutura organizacional da UASPREV era composta, no período
abarcado pela fiscalização, por membros da Diretoria Executiva, do Conselho
Fiscal, do Conselho Deliberativo e Administrador Estatutário Tecnicamente
Qualificado AETC, sem os requisitos exigidos legalmente para os cargos, incidindo
na infração prevista pelo artigo 92 do Decreto nº 4.942, de 30/12/2003”.

 

1.2. A decisão proferida pela instância julgadora, ao acolher o Parecer 594/2018, contou com a
seguinte ementa:

MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MEMBROS. INFRAÇÃO. ART. 92 DO DECRETO
Nº 4.942/2003. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
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1. O tipo sancionador abarca condutas nas quais a manutenção de membros
irregulares nos conselhos, pode se dar tanto na nomeação/designação ou
dispensa/destituição, quanto no próprio exercício do cargo.
2. Observância do disposto no parágrafo segundo do art. 22 do Decreto n. 4.942 de
2003 com a concessão de prazo para correção da irregularidade apontada no auto
de infração.
3. Extingue-se a punibilidade com a morte do autuado.
4. A exigência de certificação possui fundamentação legal e regulatória, cujo
objetivo primordial é prover os principais cargos de governança dos fundos de
pensão com pessoas qualificadas tecnicamente. Não encontra amparo jurídico
alegações de ausência de requisito legal para tal exigência.
 

1.3. Ao apreciar a matéria, a Diretoria Colegiada, nos termos da 420ª Sessão de Julgamento,
assim decidiu pela condenação dos autuados, nos moldes a seguir transcrito:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 44011.001362/2018-00, Auto de
Infração 10/2018, de 24/07/2018, entidade UASPREV – União de Assistência aos
Servidores Públicos Previdência Privada, decidiram os membros da Diretoria
Colegiada da PREVIC, por unanimidade, na 420ª Sessão Ordinária, de 19.11.2018,
Despacho Decisório nº 217/2018/CGDC/DICOL: julgar PROCEDENTE o Auto de
Infração 10/2018, por infração ao disposto no art. 35, § 3º, inciso I, da Lei
Complementar nº 109, de 29.05.2001, c/c o artigo 3º, inciso I, art. 4º, parágrafo
único, e art. 5º, § 1º da Resolução CNPC nº 19, de 30.03.2015 c/c o art. 4º, § 2º, da
Resolução CGPC 13, de 1º.10.2004; c/c o art. 8º da Resolução CMN nº 3.792, de
24.09.2009; capitulado no art. 92 do Decreto 4.942, de 30.12.2003, com aplicação
das seguintes penalidades: MULTA de R$ 28.592,10 (VINTE E OITO MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) cumulada com
a pena de INABILITAÇÃO POR 02 (DOIS) ANOS,  para os autuados JOSÉ
ROBERTO INGLESE FILHO, REGIANE EMIKO OTSU, LUÍS SÉRGIO DIAS
VIGNATI, PRISCILA CORTESE VIGNATI, ALEXANDRE DIAS VIGNATI, PATRÍCIA
CORTESE VIGNATI, FABIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA e SILVIA REGINA
MOTTA RUIZ; declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE para o autuado AMAURY
FONTES MOTTA, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto nº 4.942 de 2003, nos
ermos do parecer 594/2018/CDC II/CGDC/DICOL, aprovado na sessão de
julgamento.

 

1.4. No recurso manejado pelos recorrentes consta o pleito da reforma da decisão da DICOL,
mediante a consideração das seguintes teses; i) ilegitimidade passiva, ii) violação do princípio da
legalidade, iii) extinção de punibilidade e iv) aplicação do art. 22, § 2º  do Decreto 4.942/2003.

 

II – Da Tempestividade do Recurso

2. A legislação vigente 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, caso julgado apropriado pelo interessado.

2.1. No caso em apreço, constata-se que os recorrentes foram intimados da decisão, na pessoa
do advogado constituído, conforme Ofício nº  351/2018/PREVIC, tendo sido juntado aos autos o
comprovante de recebimento da referida decisão-notificação em 06.12.2018.

2.2. O Recurso Voluntário conjunto dos Recorrentes foi interposto/protocolado no dia 20 de
dezembro de 2018, conforme aposição de carimbo de recebido pela CPL/CGPL/DIRAD/PREVIC,
inexistindo dúvida quanto à sua tempestividade, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
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III – DAS PRELIMINARES

3. Seguindo rito advindo do art. 37 do Decreto nº  7.123/2010, passa-se ao enfrentamento das
preliminares arguidas pelos Recorrentes, observando a ordem como apresentadas em recurso,
adiantando-se, deste já, que tais preliminares foram tratadas pela PREVIC como preliminares de mérito,
por envolverem diretamente os termos da autuação.

3.1. Da Ilegitimidade Passiva dos Recorrentes José Roberto Inglese Filho, Regiane
Emiko Otsu, Fabiano Domingues de Oliveira e Silvia Regina Motta

3.1.1. Ao arguirem a ilegitimidade dos Autuados/Recorrentes acima indicados, sustenta a tese
recursal, escorado em trecho da decisão recorrida, que se um membro “do conselho/diretoria não possui
poderes para, unilateralmente, nomear/designar/manter/dispensar/destituir um outro membro, como ele
poderia retificar tal irregularidade (falta de preenchimento dos requisitos legais do cargo)?. Em resposta
ao próprio quesito formulado, entendem os Recorrentes que nenhum, porquanto “o membro sem poderes
não pode retificar tal irregularidade”.

Sem razão os recorrentes.

3.1.2.  Com todo respeito ao esforço do patrono para impugnar o ato infracional, não me parece
que a argumentação possa prosperar. E explico a motivação:

3.1.3. O legislador quando estabeleceu os requisitos e os regulamentou não atribuiu a tarefa de
prévia conferência legal exclusivamente aos dirigentes da EFPC, pois razoável admitir que aquele que
almeja uma vaga nos assentos dos órgãos colegiados da estrutura organizacional de um fundo de pensão
também possui o dever legal e moral de aferir previamente se satisfaz as condições para tal mister.

3.1.4. Se não houve a cautela dos dirigentes, não parece razoável sustentar que somente o
Conselho Deliberativo seria o único responsável pela condução inadequada de um processo de
seleção/indicação, pois cediço que qualquer um dos membros/dirigentes dos órgãos de administração
estão jungidos ao cumprimento da lei.

3.1.5. A bem da verdade, impróprio é pretender os Recorrentes, na atual fase, beneficiarem-se
da própria torpeza, porquanto nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as
normas legais e, em seguida, suscitar tal conduta em proveito pessoal.

3.1.6. Na hipótese do autos, não podem os Recorrentes pretenderem se desobrigar da
comprovação do preenchimento dos requisitos, principalmente por não se tratar de uma prerrogativa, mas,
sim, de uma obrigação, valendo, nesta linha de intelecção, arguir a máxima de que ninguém pode alegar o
desconhecimento da lei.

3.1.7. A questão ainda é mais agravada, ao levar em consideração o fato de que a própria
Fiscalização apontou a ausência de aderência dos dirigentes e membros dos colegiados a concessão de
prazo para viabilizar o enquadramento aso ditames da legislação e, mesmo assim, quedaram-se
inteiramente inertes para a regularização.

3.1.8.  O art. 3º  da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não dá margem à dúvida de
que é vedado o descumprimento da lei com base no desconhecimento, justamente por conter a presunção
de que todos são conhecedores dos arcabouços legais publicados, impedindo, portanto, alegações em
sentido contrário ao que a lei ordena para justificar condutas em desacordo com o ordenamento.

3.1.9. O entendimento acima, encontra-se harmonizado com a posição dos Tribunais, confira:
“Refuta-se a alegação do agravante de que não possuía conhecimento técnico-
jurídico em relação às determinações e especificidades previstas na Lei de
Licitações, porquanto nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (TJ-ES, Ag. Inst. 0016668-87.2014.8.08.0024, rel. Des. Dair José
Bregunce de Oliveira, DJ de 16.12.2014)”;
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“A eventual falta de arma de fogo não torna a munição ineficaz, ainda mais com
laudo pericial atestando sua potencialidade. II. Aliás, esse é o conteúdo da Lei de
Introdução ao Código Civil: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que
não a conhece” (art. 3º). Portanto, conhecer a norma escrita é uma presunção legal
absoluta (TJ-PR, Apelação 541.920-3, rel. Des. Lidio José Rotoli de Macedo, DJ
17.09.2009).
 

3.1.10. Ademais disso, não me parece salutar o argumento recursal de que os Recorrentes
padeciam de poderes para retificar tal irregularidade. Tal argumentação, somente depõe  negativamente
para os recorrentes pela nítida tentativa de concentrar a punição nos membros do CD, os quais sempre se
valem das informações daqueles que se encontram diariamente à frente da gestão ordinária da EFPC.

3.1.11. Por todo o exposto acima, voto pela rejeição desta preliminar de ilegitimidade
passiva, sendo acertada a autuação descrita no AI 10/2018, pois, diferentemente do que fora ventilado na
peça recursal, há a total materialidade do ato infracional pela ação omissiva de se manter membros nos
órgãos estatutários sem a obrigatória qualificação e experiência técnica, situação que não comportaria,
quer em fase de defesa, quer em sede de alegações finais ou recursal a justificativa de que os membros
não vinculados ao Conselho Deliberativo seriam partes alheias para sofrer os efeitos da Ação Fiscal,
simplesmente pela parca compreensão de que “não detinham poderes para nomear ou para manter na
estrutura organizacional da UASPREV pessoas que, supostamente, não possuíam a qualificação técnica
necessária ao exercício da função” (SEI 0153415).

 

Da violação do Princípio da Legalidade

3.2. Em relação à preliminar de violação do Princípio da Legalidade, a PREVIC sustentou que
o requisito de experiência específica (item 20 da defesa) já estaria positivado no art. 35 da LC 109/2001,
não se tratando, portanto, de ato inovador ou de extrapolação da Ação Fiscal, bastando a mera
conferência do dispositivo indigitado para se chegar a esse entendimento.

3.2.1. A legislação ao solicitar a satisfação de quesitos para acesso aos cargos, não se limitou
em exigir a formação acadêmica ou escolar. Ela foi muito mais além para impor o domínio e expertise
necessária em um dos diversos segmentos da área do conhecimento, almejando, com tal propósito, inibir
amadorismo e exposição indevida do patrimônio de terceiros.

3.2.2. Neste contexto, e com total respeito ao que restou exposto na peça recursal, entendo que
certeira foi a atuação dos Recorrentes pela Fiscalização ao constatar que os membros dos colegiados
não possuíam a comprovada experiência nas áreas de conhecimento prevista pela lei e normatização
correlata, não merecendo, assim, prosperar as alegações condensadas em recurso.

3.2.3. Note-se, por relevância, que a lei e a normatização não trazem elementos ou palavras
desnecessárias, por ser princípio basilar de hermenêutica jurídica a não presunção de ser a lei inútil. Em
outra vertente, as palavras contidas no bojo de uma lei devem ser compreendidas com o fim maior de se
chegar a sua efetiva eficácia.

3.2.4. Em assim sendo, forçoso admitir que a autoridade administrativa não extrapolou em sua
competência ao depreender que a legislação afeta ao segmento previdenciário fechado deve ser
cumprida e que os autuados/recorrentes deveriam atender aos requisitos para o exercício dos cargos,
mesmo porque a interpretação da lei também passa pela análise daquele que se candidata ao exercício da
função.

3.2.5. Fosse a pretensão da legislação a desconsideração dos requisitos legais e o afastamento
da normatização, teria cuidado de excepcionar ou, então, nada dispor sobre a essencialidade da
qualificação, experiência e aptidão técnica.

3.2.5.1. Embora uma leitura superficial do tipo infracional descrito pelo art. 92 do Decreto nº
4.942/2003, possa levar a uma precipitada interpretação de que o sujeito ativo da infração é somente
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aquele que detém o poder de investir e manter os membros sem o preenchimento dos requisitos, o certo é
que o alcance é muito maior, envolvendo a todos de modo indistinto.

3.2.6. Todavia, e como bem ponderou a DICOL no item 34 do PA  594/2018 (p. 346), “tal
interpretação não encontra respaldo jurídico. O tipo sancionador em exame abarca condutas nas quais a
manutenção de membros irregulares nos conselhos, pode se dar tanto na nomeação/designação ou
dispensa/destituição, quanto no próprio exercício do cargo”.

3.2.7. Logo, indene de dúvida, que os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, assim
como da Diretoria Executiva que se encontram à margem do que fora imposto pelo comando legal e pela
norma parelha incorrem em grave infração, agravado pelo simples fato de nada terem efetuado para
contornar a irregularidade, quer sob o contexto do não atendimento dos requisitos mínimos de ingresso
aos assentos dos colegiados, quer pela não certificação, inclusive daquele que se reveste da
responsabilidade do AETQ, caso em que se inserem os Srs. José Roberto Inglese Filho e Regiane
Emiko Otsu.

3.2.8. A certificação é uma situação impingida pelo art. 4º , parágrafo único da Resolução CNPC
19, de 30.03.2015 c/c o art. 8º  da Resolução CMN 3.792/2009. Em que pese a clareza dos dispositivos
que obrigam os dirigentes e administradores estatutários tecnicamente qualificado ao atendimento desta
obrigação, constou do item 41 do PA 594/2018 que nenhuma comprovação fora apresentada à PREVIC,
“resignando-se a contestar a validade jurídica das exigências documentais e caracterização da infração
imputada”.  

3.2.9. Assim, e de maneira objetiva, competia aos recorrentes, antes mesmo de aceitarem a
nomeação para os cargos de dirigentes e conselheiros observarem as diretrizes apresentadas pela lei -
como condição de pleno exercício das atividades. Contudo, se assim não o fizeram, mesmo diante do
prazo assinalado para tal fim, conforme registro expresso no Relatório de do AI (SEI 0116487), não há
espaço para albergar os argumentos de que houve o excesso da atividade fiscalizatória e da própria
DICOL, pois, enquanto órgãos máximos da estrutura de governança, deveriam atuar como fiscais no
cumprimento de normas e não oporem-se a estas.

3.2.10. Outra não é a dicção do art. 4º  da Resolução CGPC nº  13/2004, que, no seu art. 4º ,
consigna ser “imprescindível a competência técnica e gerencial, compatível com a exigência legal e
estatutária e com a complexidade das funções exercidas, em todos os níveis da administração da EFPC,
mantendo-se conselheiros, diretores e empregados permanentemente atualizados em todas as matérias
pertinentes à sua responsabilidade”. Seja por ato omissivo ou comissivo, por permitirem os gestores a
desconsideração da obrigatoriedade de atendimento dos requisitos para os cargos que foram designados,
mediante o exercício de atividades ao arrepio da lei, vê-se que quem viola regras são os próprios e, não,
a PREVIC.

3.2.11. Destarte, com respaldo em todos os dispositivos que tratam da matéria que exige o
cumprimento dos requisitos como condição de exercício da atividade nos colegiados de uma EFPC,
além da necessária certificação, voto pela rejeição desta preliminar de violação do princípio da
legalidade.

 

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

3.3. Quanto à extinção da punibilidade incidida sobre o autuado Amaury Fontes da Motta em
face de seu falecimento, entendo adequado o pleito, como assim também depreendeu a PREVIC, em
razão do que dispõe a regra do art. 34 do Decreto nº  4.942 de 2003.

3.3.1. Neste contexto fático e arrimada na máxima de que a pena incorrida não ultrapassa a pessoa
que deu azo a infração, acolho a preliminar para afastar os efeitos da punibilidade.
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DA NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A CORREÇÃO DA CONDUTA E DA DOSIMETRI DA
SANÇÃO

3.4. Em que pese a tese recursal iniciar esse tópico com a assertiva de que a conduta “não
acarretou prejuízo efetivo (econômico ou financeiro), agregando também trecho da decisão recorrida em
que a fiscalização sinalizou a “possibilidade de reversibilidade da conduta por meio da cessação do
comportamento irregular, tendo vista tratar-se de infração permanente”, sustento a não aplicação do art.
22, § 2º  do Decreto nº  4.942/2003, seja por intermédio de ato próprio do administrado ou por intermédio
do Termo de Ajustamento de Conduta, (Instrução PREVIC nº  03/2010).

3.5. A negativa encontra amparo no Parecer que lastreou a decisão da DICOL, já que dele está
expresso que (vide item 36) quando instados a apresentar os documentos comprobatórios e currículos de
todos os autuados (Ofíc. 56/201/ERSP/DIFIS/PREVIC (anexo 6 – SEI 0116508) a EFPC “manteve-se
reticente e contestando a necessidade de apresentação da documentação solicitada” , dando sinais claros
de resistência para a satisfação desta exigência no prazo que fora outorgado para tal finalidade.

3.6. No caso, vale o registro de que a lavratura do AI foi originado no desatendimento/ausência
dos requisitos indicados pela legislação como condição de exercício das atividades da estrutura de
governança. Na ocasião, evidenciou-se que nenhum dos membros do CD e do CF possuíam experiência
nas áreas descritas pela lei por ser a capacitação destes nos setores de marketing e vendas, enfermaria
assistencial, chefia técnica de enfermagem e auxiliar administrativo. Também ponderou, a PREVIC, que
somente estaria adequado no quesito de experiência o Sr. José Roberto Inglese Filho, pois fora extraído
do seu currículo a formação superior em direito, com registro de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, constatações essas que não seriam suficientes para exonerá-lo da autuação, tendo em vista que
não teria diligenciado na certificação, situação que também alcançou a Sra. Rejane Emiko Otsu, embora
exercendo a função de Administrador Estatutário tecnicamente Qualificado (AETQ).

3.7. Ora, se não tivesse ocorrido a prévia disposição da Fiscalização para oportunizar um
prazo para a efetiva regularização do objeto do AI, e se houvesse, de fato, a contrapartida dos
recorrentes para o atendimento espontâneo, haveria a possibilidade para se insistir na tese de correção.
Contudo, e mesmo sabedores de que a reparação foi oportunizada e que nada fizeram para a efetiva
adequação aos comandos da lei, entendo que não há que falar, na atual fase deste procedimento, na
celebração de TAC ou na concessão de novo prazo.

3.8. A inércia dos recorrentes, repita-se: mesmo diante da concessão de prazo para contornar a
situação, trouxe consigo os efeitos da preclusão administrativa, elidindo, assim, que estes possam ser
beneficiados pela disposição do art. 22 do Decreto nº  4.942/2003, ou por qualquer outra medida
entendida como disponível.

3.9. Se, de fato, pretendesse os recorrentes o afastamento da conduta violadora dos contornos
da legislação, o adequado e desejável seria a juntada de comprovante, após a lavratura do AI, atestando
os mecanismos ultimados para o enquadramento de todos em torno dos comandos infringidos, pugnando,
quando muito, para que a administração pública aguardasse pela conclusão de eventual curso de formação
e de capacitação, especialmente para estancamento da infração, ora classificada como continuada.

3.10. Como assim não fizeram, e considerando os efeitos da preclusão administrativa, nítido que
inexiste espaço para a aplicação do comando de regularização das condutas contempladas no AI,
principalmente se levado em consideração que estes requisitos de experiência e capacitação são
condições antecessoras ao ingresso na EFPC.

3.11. Destarte, coaduno com o entendimento da DICOL por não vislumbrar a possibilidade de
correção dos atos tidos como irregulares, devendo ser afastada a pretensão de aplicabilidade do art. 22,
§ 2º , do Decreto 4.942/2003 e a possibilidade da celebração do TAC.

Pelo acima exposto, voto pela rejeição da pretensão.
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DO RECURSO DE OFÍCIO

3.12. O AI foi julgado improcedente pela própria DICOL em face do autuado Amaury Fontes da
Motta, tendo em vista a ocorrência de seu falecimento.

3.12.1. Em razão disso, sendo incontroverso os argumentos colacionados para o afastamento da
punibilidade do referido autuado, falecido no curso do procedimento administrativo, a manutenção da
decisão da DICOL é medida impositiva pela extinção da punibilidade nos termos do Decreto nº
4.942/2003.

3.12.2. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recuso de Ofício,
mantendo incólume a decisão da DICOL.

 

DA DOSIMETRIA DA PENA

3.13. Relativamente ao pleito de se dosar a pena (dosimetria), pretensão deduzida e almejada
pelos recorrentes em sede de reconsideração e via recursal, cabe verificar se há a permissibilidade para
se abarcar tal pretensão diante da confirmação da infração incidida por todos os inseridos no AI.

3.14.  A dosimetria, por ser um mecanismo de cálculo da pena entre o seu limite mínimo e
máximo, deve ser utilizada quando finalizado o rito do procedimento administrativo ou quando transitada
em julgada a sentença condenatória, mediante a adoção das diretivas contidas no sistema trifásico: da i)
fixação da pena, ii) da análise das circunstâncias atenuantes e agravantes; e, iii) da análise das causas de
diminuição e de aumento.

3.15. No que tange à primeira fase, a fixação da pena passa pela culpabilidade (grau de
reprovabilidade da conduta), antecedentes (réu primário ou não) circunstâncias (menor ou maior gravidade
do ato incorrido), motivo (fatores que levaram ao cometimento do ato), conduta (comportamento do
agente em diversos círculos de convívio), dentre outras, sendo indene de dúvida que quanto maior o
número de questões desfavoráveis é que maior será a pena. Na segunda fase, o critério eleito está
associado as circunstâncias atenuantes e agravantes (de aplicação obrigatória), no caso podendo ser
considera aquelas descritas pelo art.   Do Decreto 9.492/2003. Já a Terceira fase, leva em consideração
em seu bojo as causas especiais que possam levar à diminuição ou o aumento da pena.

3.16. No curso do feito em questão, observo, sem embargo, que a reparação da medida
violadora aos comandos da LC 109/2001, Resolução nº  3.792/2009 e Resolução CNPC 19/2015
poderiam ter sido contornadas pelos recorrentes para solucionar a irregularidade em torno dos requisitos,
embora se tratando de condição essencial para o exercício de cargos no âmbito de uma EFPC ou, ao
menos, adotado medidas para o pleno alcance das diretrizes da capacitação/aptidão técnica.

3.17. Não obstante as oportunidades concedidas aos recorrentes, observa-se, à luz dos
recursos e documentos carreados, que nada foi efetivamente perfilhado pelos envolvidos para superar a
questão motivadora da infração, havendo apenas inúmeras insurgências em torno do ato da fiscalização e
exibição de teses com viés jurídico contraponto o entendimento da DICOL.

3.18. Ao se concentrar na literalidade da legislação e normas correlatas, possível compreender
que, se de um lado, houve o erro na designação/assunção dos cargos; do outro, houve a investidura da
totalidade dos gestores com a total consciência de que não seriam detentores das condições mínimas
estabelecidas pelo legislador e, mesmo assim, continuaram relutando, quer para atender à solicitação da
fiscalização, quer para diligenciar na solução desta irregularidade.

3.19. Embora a individualização da pena seja um marco fundamental para o desfecho de todo o
procedimento, uma vez que não basta ratificar a existência da violação descrita pela autuação, é preciso
ainda ater-se ao fato de que na dosimetria há um grau de exigência maior para se definir a pena, a qual
leva em consideração não só a resistência no preenchimento dos requisitos, como também o dever de
fidúcia a que estão adstritos os envolvidos e o de obrigatória aderência aos dispositivos da lei, aliado ao
contexto de que, em uma situação de normalidade, os recorrentes sequer teriam sido empossados nos
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cargos da alta gestão da EFPC e, se investidos, seriam afastados pela ausência da certificação.

3.20. A posição de inércia dos recorrentes, na minha percepção, não propicia o abrandamento
das penalidades, impondo-se, assim, a manutenção das penas, principalmente se considerado que outros
autos foram lavrados foram julgados procedentes, o que afasta a primariedade, ainda que ausente qualquer
prejuízo financeiro.

3.21. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto por José Roberto Inglese Filho,
Regiane Emiko Otsu, Luís Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia
Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira e Silvia Regina Motta Ruiz, negando-lhe provimento,
mantendo incólume a Decisão nº  217/2018/CGDC/DICOL, extinguindo da punibilidade o Sr. Amaury
Motta, nos termos do art. 34, I, do Decreto nº . 4.942/2003.

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

AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO PELO NÃO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E
NORMATIVOS PARA O PREENCHIMENTO DOS
CARGOS DE DIRETORES E MEMBROS DOS
CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, §§ 3º E 4º, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 109/2001 C/C O ART. 8º DA
RESOLUÇÃO CMN 3.792/2009 E ART. 3º DA
RESOLUÇÃO CNPC Nº 19/2015. CONDUTA
TIPIFICADA NO ART. 92 DO DECRETO Nº
4.942/2003. IRREGULARIDADES
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DOS
DIRIGENTES E CONSELHEIROS EM
ATENDEREM OS PADRÕES MÍNIMOS LEGAIS
PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
CONCERNENTES AO CARGO. DOSIMETRIA DA
PENA EM CONSONÂNCIA COM A VIOLAÇÃO
LEGAL E NORMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese desenvolvida para alegar a ilegitimidade
passiva de parte dos autuados não encontra guarida
no ordenamento jurídico previdenciário fechado,
posto que se trata de condição de acesso aos cargos
diretivos o preenchimento prévio dos requisitos,
assim como é condição de exercício a certificação
dos AETQ’s.
2. Ausência de excessos pela autoridade autuante na
lavratura do Auto de Infração. As exigências de
comprovada experiência nos segmentos apresentados
pela lei, assim como a certificação daqueles que
lidam com a aprovação de investimentos (AETQ,
diretoria-executiva membros do conselho
deliberativo), é de cunho obrigatório e não
comportam exceções. O objetivo primordial de
cumprimento dos requisitos é o de prover os
principais cargos de governança dos fundos de
pensão com pessoas qualificadas tecnicamente,
inexistindo amparo jurídico as alegações de
extrapolação nos requisitos legal e normatização
correlata.
3. Com a preclusão administrativa, inviável a benesse
do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 4.942/2003,
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principalmente quando oportunidades foram
autorizadas e, mesmo assim, quedaram-se inertes os
envolvidos no auto de infração.
4. Extinção de punibilidade configurada para o
autuado Amaury Fontes Motta, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto nº 4.942/2003.
5. Dosimetria da pena adequada à situação fática
dos autos do procedimento administrativo, ante a
ausência de flexibilidade para não se cumprir os
contornos apresentados pela legislação,
regulamentação e normas correlatas ao tema. Dever
de fidúcia e necessidade de capacitação, experiência
para o exercício dos cargos.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E
IMPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

 

É como voto.

Brasília, 30 de outubro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

MARLENE DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA

Membro Suplente da CRPC

Representante dos Patrocinadores e Instituidores

 

Documento assinado eletronicamente por Marlene de Fátima Ribeiro
Silva, Membro Suplente da Câmara de Recursos da Previdência
Complementar, em 11/11/2019, às 12:43, 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 4957625 e o código CRC 6B3AD77C.

Referência: Processo  nº  44011.001362/2018-00. SEI nº  4957625
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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:

96ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar –
30/10/2019

Relatora: Marlene de Fátima Ribeiro Silva

Processo: 44011.001362/2018-00

Auto de
Infração nº : 10/2018/PREVIC

Decisão nº : 217/2018/CGDC/DICOL

Recorrentes: José Roberto Inglese Filho (Diretor Presidente a partir de 04.08.2015) AETQ

Regiane Emiko Otsu (Diretora Financeira a partir de 04.08.2015) AETQ

Luís Sérgio Dias Vignati (Presidente do Conselho Deliberativo)

Priscila Cortese Vignati (Conselheira do Conselho Deliberativo)

Amaury Fontes Motta (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Alexandre Dias Vignati (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Patrícia Cortese Vignati (Conselheira do Conselho Deliberativo)

Fabiano Domingues de Oliveira (Conselheiro do Conselho Deliberativo)

Silvia Regina Motta Ruiz (Conselheira do Conselho Fiscal)

Entidade: União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência - UASPREV

Voto da
Relatora:

"Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto por José Roberto Inglese
Filho, Regiane Emiko Otsu, Luís Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati,
Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira e
Silvia Regina Motta Ruiz, negando-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão nº
217/2018/CGDC/DICOL, extinguindo da punibilidade o Sr. Amaury Motta, nos termos
do art. 34, I, do Decreto nº . 4.942/2003".

 

Representantes Votos

TIRZA COELHO DE SOUZA

Representante dos participantes e assistidos de

 

Acompanhou integralmente a Relatora.
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planos de benefícios das EFPC - Suplente  

CARLOS ALBERTO PEREIRA

Representante das entidades fechadas de
previdência complementar - Titular

Acompanhou integralmente a Relatora.

MARIA BATISTA DA SILVA

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular

Acompanhou integralmente a Relatora.

ALFREDO SULZBACHER WONDRACEK

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular

Acompanhou integralmente a Relatora.

MAURICIO TIGRE VALOIS LUNDGREN

Representante dos servidores federais titulares de
cargo efetivo - Titular

Acompanhou integralmente a Relatora.

FERNANDA SCHIMITT MENEGATTI

Presidente Substituta
Acompanhou integralmente a Relatora.

Resultado: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu do Recurso Voluntário e, no mérito, negou-
lhe provimento, mantendo incólume a Decisão nº  217/2018/CGDC/DICOL, extinguindo a punibilidade
referente ao recorrente Amaury Fontes Motta, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto nº .
4.942/2003. Recurso de Ofício conhecido e não provido, por unanimidade de votos.

Brasília, 30 de outubro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

FERNANDA SCHIMITT MENEGATTI

Presidente Substituta

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schimitt Menegatti,
Presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar
Substituto(a), em 12/11/2019, às 18:08, 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 4996534 e o código CRC 870C9645.

Referência: Processo  nº  44011.001362/2018-00. SEI nº  4996534
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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 05152019111300057
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aquele momento, elementos de prova suficientes para se concluir que seria muito provável
tal retomada, na hipótese de não prorrogação do direito, em virtude da análise de preço
provável realizada no item 8.2.2 da nota técnica de fatos essenciais.

Cabe registrar, por fim, que questões relacionadas à verificação de origem não
são da alçada desta Subsecretaria.

Ressalta-se que a determinação final se fundamentou nos fatos disponíveis,
conforme demonstrado ao longo deste documento. No decorrer da presente revisão, esta
Subsecretaria sempre procurou proceder de forma equânime, sem conceder benefícios a
qualquer parte interessada no processo. Tal premissa deve pautar o comportamento da
SDCOM em todos os processos.

10.DO DIREITO ANTIDUMPING
Na segunda revisão do direito antidumping encerrada por meio da Resolução

CAMEX nº 51, de 2007, ocorreu majoração do direito, visto que, embora a indústria
doméstica não estivesse sofrendo dano, entendeu-se que esse dano era iminente, tendo
em vista o ritmo de crescimento das importações originárias da China. No período analisado
naquela revisão, a participação de tais importações no mercado brasileiro passou de 0,3
para 7,2%. Assim, a alíquota do direito antidumping, que se encontrava em 60,3%, foi
ajustada para US$ 3,56/unidade, com base na margem de dumping apurada. Tal alíquota foi
mantida na terceira revisão e se encontra em vigor.

Na presente revisão, verificou-se reduzida participação das importações
originárias da China no mercado brasileiro, bem como retração de tais importações ao
longo do período objeto da revisão. Desse modo, a SDCOM entende que o direito em vigor,
majorado em 2007, atualmente possui alíquota superior àquela que seria suficiente para
neutralizar o dano à indústria doméstica.

Assim, nos termos do § 4º do art. 107 do Decreto 8.058, de 2013, de forma a
se apurar direito antidumping que não seja excessivo para fins de se evitar a retomada do
dano à indústria doméstica, ajustou-se a alíquota do direito em vigor com base na
comparação do preço da indústria doméstica com o preço provável de exportação da China
para o Brasil, na hipótese de extinção desse direito.

Conforme demonstrado no item 8.2.4, o preço provável foi apurado com base
no preço médio de exportação de cadeados da China para o mundo, estimando-se que o
preço médio dos cadeados fora do escopo é 26,9% menor que o preço dos cadeados dentro
do escopo e que a participação dos cadeados fora do escopo nas exportações totais da
China é de 23,9%, a partir dos dados de importações brasileiras considerados nesta revisão
e na terceira revisão de final de período do direito antidumping em vigor. Considerando-se
esses dados, verificar-se-ia subcotação de US$ 10,11/kg do preço provável em relação ao
preço da indústria doméstica em P5.

Acerca da análise do preço provável das importações objeto de dumping e do
seu provável efeito sobre os preços do produto similar no mercado interno brasileiro, as
considerações apresentadas no item 8.2 supra são relevantes para a recomendação desta
Subsecretaria sobre a prorrogação do direito antidumping objeto desta revisão. Com base
nas análises reproduzidas no item 8.2.4 supra, verificou-se que, a partir das exportações da
China para o mundo de cadeados durante o período desta revisão, é muito provável que o
preço das exportações do produto objeto do direito antidumping voltará a pressionar o
preço da indústria doméstica na hipótese de extinção da medida, contribuindo para a
retomada do dano decorrente da provável retomada do dumping averiguada no item 5
supra.

No entanto, conforme indicado no item 8.2.3 supra, verificou-se a ocorrência de
importações originárias da China a preços sobrecotados em todos os períodos analisados na
presente revisão. Deve-se relembrar que, em suas manifestações finais, conforme
reproduzido no item 8.2.6 supra, as peticionárias ponderaram que, caso fossem
consideradas as importações de cadeados utilizados em caixas de transporte de animais
como se referindo a importações do produto objeto do direito antidumping:

"[...] estamos certos de que o volume de tais importações será significativo,
como constava do Parecer de Abertura, confirmando não apenas a prática de dumping nas
exportações originárias da China, como também ratificando que, na hipótese de não
prorrogação do direito antidumping ora sob revisão, os produtores/exportadores chineses
continuarão exportando os cadeados sob análise com prática de dumping e subcotados em
relação ao preço da indústria doméstica, levando à retomada do dano sofrido por esta
última."

À luz das considerações apresentadas pelas peticionárias, convém relembrar que
a reintrodução dessas operações, caso fosse acatada, levaria a uma participação das
importações objeto do direito antidumping em relação às importações totais de 6,6% (em
unidades) ou 2,4% (em quilogramas), o que representaria por volta de 0,3% do mercado
brasileiro (em unidades). Como indicado no item 8.2.3 supra, as importações brasileiras de
origem chinesa de P1 a P4 desta revisão representaram de 2,7% a 6,4% (em unidades) das
importações totais do produto similar, ou de 6% a 8% em quilogramas, representando de
0,1% a 0,2% do mercado brasileiro (em unidades).

Nesse sentido, dadas as proximidades das magnitudes de representatividade das
importações chinesas em face das importações totais do produto similar e do mercado
brasileiro descritas no parágrafo anterior, entende-se que, em consonância com a própria
argumentação emanada pelas peticionárias no curso do processo acerca da
representatividade do volume importado, não se poderia descartar plenamente que as
importações do produto objeto do direito cursadas de P1 a P4 desta revisão seriam
suficientes para apuração do preço provável das exportações da China do produto objeto
do direito antidumping.

Convém relembrar que as exportações da China para o Brasil efetuadas de P1 a
P5 desta revisão representam uma cesta caracterizada por produtos de maior valor
agregado, a qual difere da cesta de vendas da indústria doméstica e das importações do
produto similar de outras origens. Caso não haja alteração significativa na cesta de produtos
importados da China, com base na análise apresentada no item 8.2.3 supra e considerando
as premissas dos parágrafos anteriores, a conclusão é que o preço médio dos produtos
chineses permaneceria sobrecotado em relação ao preço da indústria doméstica, o que
suscita dúvidas quanto à provável evolução futura das importações do produto objeto de
direito antidumping. Em face do exposto, a SDCOM recomenda, nos termos do art. 109 do
Decreto nº 8.058, de 2013, a prorrogação do direito antidumping sobre as importações de
cadeados de origem chinesa com a imediata suspensão de sua aplicação.

Sobre o montante do direito antidumping a ser prorrogado, a SDCOM entende
que o direito antidumping equivalente à subcotação do preço provável em P5, de US$
10,11/kg, será suficiente para neutralizar o dano à indústria doméstica caso as importações
da China voltem a ser realizadas em volume capaz de causar dano à indústria doméstica.
Ademais, recomenda-se a aplicação sob a forma de alíquota específica em dólares por
quilograma, a qual se mostra adequada tendo em vista a ampla gama de tamanhos do
produto em questão, além de proporcionar maior agilidade e eficiência na aplicação do
direito por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

11.DA RECOMENDAÇÃO
Consoante a análise precedente, ficou demonstrado que a extinção do direito

antidumping aplicado às importações brasileiras de cadeados originárias da China levará,
muito provavelmente, à retomada do dumping e do dano à indústria doméstica dele
decorrente.

Assim, nos termos do art. 106 c/c art. 107, § 4o, do Decreto nº 8.058, de 2013,
a autoridade investigadora propõe a prorrogação da duração do direito antidumping
aplicado às importações de cadeados originárias da China, por um período de até cinco
anos, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses
por quilograma, no montante abaixo especificado.

. País Direito Antidumping Definitivo (em US$/kg)

. China 10,11 (dez dólares estadunidenses e onze centavos)

Contudo, haja vista a existência de dúvidas quanto à provável evolução futura
das importações do produto objeto de direito antidumping, nos termos do art. 109 do
Regulamento Brasileiro, a SDCOM recomenda a imediata suspensão da aplicação do direito
antidumping após a sua prorrogação.

A cobrança do direito deverá ser imediatamente retomada caso o aumento das
importações ocorra em volume que possa levar à retomada do dano, conforme disposto no
parágrafo único do art. 109 do Decreto no 8.058, de 2013, após a realização de

monitoramento do comportamento das importações pela Subsecretaria de Defesa
Comercial e Interesse Público (SDCOM). Esse monitoramento será efetuado mediante a
apresentação de petição protocolada pela parte interessada contendo dados sobre a
evolução das importações brasileiras de cadeados da China nos períodos subsequentes à
suspensão do direito, para avaliação da SDCOM. Caso apresentada, a petição com os
elementos de prova deverá conter dados de importação relativos a todo o período já
transcorrido desde a data da publicação da prorrogação do direito, contemplando, no
mínimo, um período de seis meses, de forma a constituir um período razoável para a
análise de seu comportamento. Com o mesmo fim, petições subsequentes poderão ser
aceitas após transcorrido, entre cada petição apresentada, período mínimo de doze
meses.

RESOLUÇÃO No 10, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa
Comum do Mercado Comum do Sul - Mercosul.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, tendo
em vista a deliberação de sua 164ª reunião, ocorrida em 5 de novembro de 2019, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de
outubro de 2019, e considerando o disposto nas Decisões no 58, de 16 de dezembro de
2010, e nº 26, de 16 de julho de 2015, do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, nas
Resoluções no 92, de 24 de setembro de 2015, e no 125, de 15 de dezembro de 2016, da
Câmara de Comércio Exterior, resolve:

Art. 1o Ficam incluídos na Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum,
de que trata o Anexo II da Resolução no 125 da Câmara De Comércio Exterior, de 15 de
dezembro de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação para os produtos
classificados nos códigos 1001.19.00, 1001.99.00 e 8901.90.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul, conforme discriminados na tabela abaixo:

. NCM Descrição Alíquota %

. 1001.19.00 Outros 0

. 1001.99.00 Outros 0

. 8901.90.00 - Outras embarcações para o transporte de mercadorias
ou para o transporte de pessoas e de mercadorias

14BK

. Ex 001 - Embarcações exclusivamente para o transporte
de mercadorias

0BK

§ 1o. A redução de que trata o caput deste artigo, referente aos códigos
1001.19.00 e 1001.99.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, está limitada a uma quota
anual de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) toneladas.

§ 2o As importações provenientes de países com os quais o Brasil possua
acordo comercial que estabeleça o livre comércio para trigo não poderão usufruir da quota
estabelecida no parágrafo 1o.

§ 3o As alíquotas correspondentes aos códigos acima, da Nomenclatura Comum
do Mercosul, ficam assinaladas com o sinal gráfico #, enquanto vigorarem as referidas
reduções tarifárias.

Art. 2o A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará
norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação da quota de que trata
o Art. 1o.

Art. 3o Esta Resolução entrará em vigor dois dias úteis após sua publicação.

MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente do Comitê

Substituto

CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DECISÕES DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

Consoante disposições do artigo 19, do Decreto nº 7.123, de 03 de março de
2010, publica-se o Resultado do Julgamento da 96ª Reunião Ordinária da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar, realizada em 29 de outubro de 2019:

1) Processo nº 44170.000006/2016-76
Auto de Infração nº 0020/16-85.
Despacho Decisório nº 46/2019/CDC II/CGDC/DICOL.
Recorrentes: Thadeu Duarte Macedo Neto (Diretor Executivo); Luiz Roberto

Doce Santos (Diretor Executivo); Silvio Michelutti de Aguiar (Diretor Executivo); Eloir
Cogliatti (Diretor Executivo).

Procuradores: Bruno da Silva Navega - OAB/RJ nº 118.948, Ronaldo Barbosa
de Oliveira Filho - OAB/DF nº 35.721;

Entidade: Serpros Fundo Multipatrocinado - SERPROS
Relatora: Elaine Borges da Silva.
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO VOLUNTÁRIO

IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS,
PROVISÕES E FUNDOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES
ESTABELECIDAS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
AFASTADAS. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS SEM A DEVIDA
AVALIAÇÃO DO EMISSOR. PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO §
2º DO ART. 22 DO DECRETO Nº 4.942/2003. DEVIDA DOSIMETRIA DA PENA.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Recursos
Voluntários e afastou as preliminares. No mérito, por maioria de votos, recursos não
providos, mantendo-se a íntegra do Despacho Decisório nº 46/2019/CGDCII/D I CO L .
Vencido o voto da Conselheira Tirza Coelho de Souza, que concedeu parcial provimento
ao recurso de Eloir Cogliatti, para retirar a pena de suspensão por 180 (cento e oitenta)
dias e manter a pena de multa; e que, em relação aos demais recursos, concedeu
provimento.

Ausentes justificadamente os Conselheiros João Paulo de Souza e Paulo Nóbile
Diniz.

2) Processo nº 44011.000461/2016-02
Auto de Infração nº 36/2016-15.
Decisão nº 37/2019/CGDC/DICOL.
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; Ricardo

José da Costa Flores (Presidente); Rene Sanda (Diretor de Investimentos); Marco
Geovanne Tobias da Silva (Diretor de Participações); Vitor Paulo Camargo Gonçalves
(Diretor de Planejamento); Paulo Assunção de Sousa (Diretor de Administração); José
Ricardo Sasseron (Diretor de Seguridade).

Procuradores: Adriana Mourão Nogueira - OAB/DF nº 16.718 e outros.
Recorridos: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; Sérgio

Ricardo Silva Rosa; Fábio de Oliveira Moser; Joilson Rodrigues Ferreira; Cecília Mendes
Garcez Siqueira; Francisco Ferreira Alexandre.

Entidade: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ.
Relator: Carlos Alberto Pereira.
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAR OS RECURSOS GARANTIDORES DOS

PLANOS DE BENEFÍCIOS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL. IRREGULARIDADES CONFIGURADAS. 1. Pequenas variações na fundamentação
legal não são suficientes para gerar nulidade no auto de infração, mormente quando não
acarretam prejuízo à defesa; 2. O tipo penal-administrativo previsto no art. 64 do Decreto
4.942/2003 está respaldado na norma do Conselho Monetário Nacional, sendo apenas
reiterada por condutas descritas na Resolução CGPC 13/2004, de forma compatível e
complementar; 3. Não há descumprimento dos princípios da impessoalidade, motivação
e atividade vinculada a decisão administrativa fundamentada em argumentos diversos aos
apresentados pela defesa; 4. Inviabilidade de aplicação do benefício previsto no § 2º do
art. 22 do Decreto 4.942/2003 quando ausente algum dos seus requisitos; 5. Decisão da
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Previc regular, considerando o princípio do livre convencimento motivado; 6.
Individualização das condutas configurada na decisão recorrida, seja pelo reconhecimento
da prescrição para alguns, seja pela dosimetria das penalidades imputadas; 7. Não há que
se disponibilizar aos autuados o parecer que fundamenta a decisão da Diretoria Colegiada
da Previc, antes do julgamento pelo colegiado; 8. A decisão recorrida não necessita se
manifestar taxativamente sobre todos os precedentes apresentados pela defesa; 9. Não
constituiu cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório a negativa de produção de
prova requerida pelos autuados; 10. O reconhecimento da prescrição do direito da
administração imputar penalidade administrativa por uma autorização de investimento
não acarreta, automaticamente, prescrição sobre autorizações posteriores; 11. No mérito,
irregularidades configuradas. 11.1 Deliberação de investimentos sem as competentes
análise de risco, contrariando diretrizes do CMN, e normativos internos da entidade. 11.2
Efetuar aporte no FIPGEP sem análise dos riscos envolvidos. RECURSOS VOLUNTÁRIOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANTIDA A DECISÃO 37/2019/DICOL/PREVIC. 12.
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Recursos
Voluntários e afastou a prejudicial de prescrição, as preliminares de erro na capitulação,
erro no tipo penal-administrativo devido à inadmissibilidade das condutas da Resolução
CGPC nº 13/2004 pelo art. 64 do Decreto nº 4.942/2003, análise subjetiva do Auto de
Infração, aplicabilidade do Termo de Ajustamento de Conduta, inadequabilidade da
individualização das condutas, descumprimento do devido processo legal e ausência de
aplicação dos precedentes suscitados pelos recorrentes. Por maioria de votos, afastadas
as preliminares de nulidade por falhas na motivação da decisão recorrida e de nulidade
por cerceamento de defesa durante a produção de provas. No mérito, por maioria de
votos, Recursos Voluntários não providos. Recurso de Ofício conhecido e não provido, por
unanimidade de votos. Parcialmente vencido o voto do Relator, que acolheu a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa e concedeu provimento aos Recursos
Voluntários. Vencido o voto da Conselheira Tirza Coelho de Souza, que acolheu a
preliminar de nulidade por falhas na motivação da decisão recorrida.

3) Processo nº 44011.000710/2013-17
Auto de Infração nº 019/13-53.
Decisão nº 24/2014/DICOL/PREVIC.
Embargante: Naira do Bem Alves.
Procurador: Flávio Dias de Abreu - OAB/DF nº 38.921
Entidade: Fundação Viva de Previdência GEAP.
Relatora: Maria Batista da Silva.
Ementa: EMBARGOS PROTOCOLADOS FORA DO PRAZO E INEXISTÊNCIA DOS

VICIOS APONTADOS - NÃO CONHECIMENTO E PROVIMENTO NEGADO. Os embargos não
se prestam para a busca da reforma do julgado, não cabendo os efeitos infringentes
postulados.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC não conheceu dos Embargos de
Declaração, nos termos do artigo 48, inciso I, do Decreto nº 7.123/2010. Declarado o
impedimento do Conselheiro Mauricio Tigre Valois Lundgren, na forma do artigo 42,
inciso II, do Decreto nº 7.123/2010.

4) Processo nº 44011.000173/2016-40 e 44011.002357/2018-14
Auto de Infração nº 06/16-54.
Decisão Embargada: Decisão da CRPC, de 25 e 26 de junho de 2019, publicada

no D.O.U nº 131 de 10 de julho de 2019, seção 1, páginas 9 e 10.
Embargantes: Cairo Roberto Guimarães; Marcos Moreira.
Procuradores: Adriana Mourão Nogueira - OAB/DF nº 16.718 e outros
Entidade: Fundação São Francisco de Seguridade Social.
Relatora: Maria Batista da Silva.
Ementa: Embargos de Declaração- recurso para suprir Não se presta a

reformar decisão materializada de forma clara e coerente. No presente caso, Ausentes a
Omissão e Contradição alegados. Embargos Conhecidos e rejeitados.

Decisão: Processo julgado em conjunto com os autos de
nº44011.002357/2018-14, nos termos do artigo 39, do Regimento Interno. Por maioria de
votos, a CRPC conheceu dos Embargos de Declaração e negou-lhes provimento. Vencidos
os votos da Conselheira Tirza Coelho de Souza, bem como dos Conselheiros Marcelo
Sampaio Soares e Carlos Alberto Pereira, que deram provimento aos embargos,
acolhendo o argumento de contradição da decisão embargada.

5) Processo nº 44011.501347/2016-97
Auto de Infração nº 50006/2016/PREVIC.
Decisão Embargada: Decisão da CRPC, de 27 de fevereiro de 2019, publicada

no D.O.U nº 49 de 13 de março de 2019, seção 1, páginas 16 e 17.
Embargante: Júlio César Alves Vieira.
Entidade: Fundação Viva de Previdência - GEAP.
Relatora: Maria Batista da Silva.
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU

CONTRADIÇÃO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embargos de Declaração não é o
meio processual para à reforma de julgado, não podendo ter efeitos infringentes, exceto
em situações excepcionalíssimas, não sendo o caso. Rejeitados os Embargos.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Embargos de
Declaração e negou-lhes provimento. Declarado o impedimento do Conselheiro Mauricio
Tigre Valois Lundgren, na forma do artigo 42, inciso II, do Decreto nº 7.123/2010.

Ausente a Conselheira Tirza Coelho de Souza e, justificadamente, os
Conselheiros João Paulo de Souza e Paulo Nóbile Diniz.

6) Processo nº 44011.000234/2017-50
Auto de Infração nº 7/2017/PREVIC.
Despacho Decisório nº 164/2018/CGDC/DICOL.
Recorrentes: Flávia Roldan Bloomfield Gama; Ricardo Berreta Pavie; Manuela

Cristina Lemos Marçal; Luiz Antônio dos Santos; HumbertoSantamaria; Sônia Nunes da R.
P. Fagundes; Fernando Mattos, Carlos Fernando Costa; WagnerPinheiro de Oliveira;
Newton Carneiro da Cunha; Maurício França Rubem; Luis CarlosFernandes Afonso;
Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267.

Entidade: PETROS -Fundação Petrobrás de Seguridade Social.
Relator: Maurício Tigre Valois Lundgren.
Decisão: Sobrestado em virtude do pedido de retirada de Pauta pelo Patrono

Roberto Eiras Messina, acolhido pela Presidente, ouvido o Relator. Processo incluído na
Pauta da 97ª Reunião Ordinária a ser realizada no dia 27 de novembro de 2019, às 09h
na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF. Declarado o impedimento
do Conselheiro Marcelo Sampaio Soares, na forma do artigo 42, inciso IV, do Decreto nº
7.123/2010.

7) Processo nº 44011.009345/2017-21
Auto de Infração nº 67/2017/PREVIC.
Decisão nº 249/2018/CGDC/DICOL/PREVIC.
Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267.
Recorrentes: Wagner Pinheiro de Oliveira; Luís Carlos Fernandes Afonso;

Newton Carneiro da Cunha;
Carlos Fernando Costa; Ricardo Berretta Pavie; Manuela Cristina Lemos

Marçal; Luiz Antônio dos Santos; Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - Previc.

Recorridos: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc;
Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes.

Entidade: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS.
Relatora: 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. AQUISIÇÃO DE
CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI SEM A ADEQUADA ANÁLISE DE RISCOS.
LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS AUTUADOS QUE NÃO ERAM
DIRIGENTES, MAS PARTICIPARAM DO PROCESSO DECISÓRIO DO INVESTIMENTO. INDEV I DA
A AUTUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS AUTUADOS QUE NÃO PARTICIPARAM DA REUNIÃO NA
QUAL RESTOU APROVADA A RECOMENDAÇÃO DO INVESTIMENTO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DOS FATOS. TENDO A AUTUAÇÃO DOS
RECORRENTES SIDO REALIZADA MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO NOVO

PRAZO PRESCRICIONAL, ASSISTE RAZÃO AOS RECORRENTES AO ALEGAREM A PREJUDICIAL
DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DE OFÍCIO.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Recursos
Voluntários. Por maioria de votos, acolhida a prejudicial de prescrição em relação aos
recorrentes Wagner Oliveira, Luis Afonso, Newton Cuia e Ricardo Pavie, e afastada a
preliminar de nulidade por ilegitimidade dos autuados que não atuaram como Dirigentes
da entidade. No mérito, por unanimidade de votos, em relação ao recorrente Carlos
Fernando Costa, Recurso Voluntário provido pelos mesmos fundamentos reconhecidos à
recorrente Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes. Recurso de Ofício conhecido e não
provido, por unanimidade de votos. Vencido o voto da Conselheira Tirza Coelho de Souza,
que acolheu a preliminar de nulidade por ilegitimidade dos autuados que não atuaram
como Dirigentes da entidade, e, vencido o voto da Conselheira Maria Batista da Silva,
que rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal. Declarado o impedimento do
Conselheiro Marcelo Sampaio Soares, na forma do artigo 42, inciso IV, do Decreto nº
7.123/2010.

FERNANDA SCHIMITT MENEGATTI
Presidente da Câmara

Substituta

DECISÕES DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

Consoante disposições do artigo 19, do Decreto nº 7.123, de 03 de março de
2010, publica-se o Resultado do Julgamento da 96ª Reunião Ordinária da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar, realizada em 30 de outubro de 2019:

1) Processo nº 44011.501347/2016-97
Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 27 de fevereiro de

2019, publicada no D.O.U nº 49 de 13 de março de 2019, seção 1, páginas 16 e 17
Embargante: Júlio César Alves Vieira
Entidade: Fundação Viva de Previdência, nova denominação da GEAP -

Fundação de Seguridade Social;
Relatora: Maria Batista da Silva
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU

CONTRADIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embargos de Declaração não é
o meio processual para à reforma de julgado, não podendo ter efeitos infringentes,
exceto em situações excepcionalíssimas, não sendo o caso. Rejeitados os Embargos.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Embargos de
Declaração e negou-lhes provimento. Declarado o impedimento do Conselheiro Mauricio
Tigre Valois Lundgren, na forma do artigo 42, inciso II, do Decreto nº 7.123/2010.
Ausente a Conselheira Tirza Coelho de Souza.

2) Processo nº 44011.000375/2016-91
Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 29 de maio de

2019, publicada no D.O.U nº 112 de 12 de junho de 2019, Seção 1, páginas 13 e 14
Embargante: Maurício Marcellini Pereira
Procuradores: Luiz Antonio Muniz Machado - OAB/DF nº 750-A e outros
Entidade: FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais
Relatora: Denise Viana da Rocha
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A
RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA
ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Embargos de
Declaração e negou-lhes provimento. Declarado o impedimento do Conselheiro Marcelo
Sampaio Soares, na forma do artigo 42, inciso III, do Decreto nº 7.123/2010.

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

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

Procuradores: Idenilson Lima da Silva - OAB/DF nº 32.297, Renata Mollo dos
Santos - OAB/SP n° 179.369, Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos - OAB/DF nº
25.108 e Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267

Entidade: FUNCEF - Fundação de Economiários Federais
Relator: Maurício Tigre Valois Lundgren.
Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAR RECURSOS GARANTIDORES DE

RESERVAS TÉCNICAS, PROVISÕES E FUNDOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS EM DESACORDO
COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. 1.
Constitui irregularidade aplicar recursos em desacordo com as diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional, com os princípios da segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez e com o fiel cumprimento do dever fiduciário. 2. Preliminares de
nulidade por ausência de nexo causal rejeitada.3. Aplicação realizada com parecer
técnico jurídico da Entidade que conclui pela sua impossibilidade, por vedação da
Resolução CMN 3.792/2009. 4. Processo de aplicação realizado com afronta a normativos
internos da Entidade e com deficiências em seu processo de análise. Necessidade de
análise dos riscos na decisão pela aplicação. 5. Relatório de precificação e Opinião Legal.
A contratação de serviços especializados de terceiros não exime os integrantes dos
órgãos de governança da EFPC das responsabilidades previstas em lei. Necessidade de
avaliação crítica pela EFPC das premissas informadas por terceiros na avaliação do
investimento. Necessidade de análise de riscos que atenda aos requisitos da legislação
antes da decisão pelo investimento. 6. Auto de Infração Mantido. 7. Redução da
penalidade face à demonstração de exercício do dever fiduciário.

Decisão: Por maioria de votos, a CRPC afastou a alegação de impedimento
em relação ao Conselheiro João Paulo de Souza e sua Suplente, vencido o Conselheiro
Alfredo Sulzbacher Wondracek. Recurso Voluntário de Antônio Bráulio de Carvalho,
Humberto Pires Grault Vianna de Lima, José Carlos Alonso Gonçalves, Renata Marotta e
Carlos Alberto Caser não conhecidos, nos termos do artigo 48, inciso IV, do Decreto nº
7.123/2010. Recurso Voluntário interposto por Maurício Marcellini Pereira, Jan
Nascimento, Fabyana Santin Alves e Cláudio Schiavon Filgueiras conhecido à unanimidade
de votos. Por maioria, afastadas as preliminares e no mérito, recurso não provido em
relação aos recorrentes Jan Nascimento, Fabyana Santin Alves e Cláudio Schiavon
Filgueiras, mantendo-se a Decisão nº 28/2018/PREVIC. Quanto à dosimetria, em relação
ao recorrente Maurício Marcellini Pereira, com voto de qualidade, a CRPC converteu a
pena de inabilitação por 2 anos em pena de suspensão por 180 dias, cumulando-a com
a pena de multa imposta pela decisão recorrida. Vencidos os votos da Conselheira Tirza
Coelho de Souza, Conselheiro Carlos Alberto Pereira e Conselheira Maria Batista da Silva.
Declarado o impedimento da Conselheira Marlene de Fátima Ribeiro Silva, na forma do
artigo 42, inciso III, do Decreto nº 7.123/2010.

4) Processo 44011.004656/2017-02
Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 29 de maio de

2019, publicada no D.O.U nº 112 de 12 de junho de 2019, seção 1, páginas 13 e 14
Embargantes: 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: Carlos Alberto Pereira
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA CRPC. EFEITOS

INFRINGENTES PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO E AVALIAR A DOSIMETRIA DA PENA.1. Os
embargos de declaração servem para sanar eventuais vícios de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, no caso contradição. 2. O aspecto do voto apontado como
contraditório está regularmente fundamentado, a não justificar reparos. 3. A legalidade
na dosimetria da pena imposta pela primeira instância administrativa e reiterada na
Câmara não pode ser atenuada, diante da situação. 4. Embargos de Declaração
conhecidos e não providos.
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Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Embargos de
Declaração e negou-lhes provimento. Declarado supervenientemente o impedimento do
Conselheiro Marcelo Sampaio Soares, na forma do artigo 42, inciso IV, do Decreto nº
7.123/2010

5) Processo nº 44011.006864/2017-38
Embargos de Declaração opostos em face da Decisão da CRPC de 25 e 26 de

junho de 2019, publicada no D.O.U nº 131 de 10 de julho de 2019, seção 1, páginas 09
e 10

Embargantes: Marco André Marques Ferreira, Carlos de Lima Moulin, Tania
Regina Ferreira, 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: Paulo Nobile Diniz
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Inexistência dos vícios apontados. 2.

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

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu dos Embargos de
Declaração e negou-lhes provimento.

6) Processo nº 44011.006936/2017-47
Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 30 de abril de

2019, publicada no D.O.U nº 92 de 15 de maio de 2019, seção 1, páginas 30 e 31
Embargantes: Marco Adiles Moreira Garcia, Ponciano Padilha, Paulo Cesar

Santos Maciel, Janice Antônia Fortes, José Joaquim Fonseca Marchisio, Jeferson Luis Patta
de Moura e Gerson Carrion de Oliveira

Procuradores: Angela Von Mühlen - OAB/RS nº 49.157 e Sandra Suello -
OAB/RS nº 81.139

Entidade: ELETROCEEE - Fundação CEEE de Seguridade Social
Relatora do Embargo: Maria Batista da Silva
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AUSÊNCIA DE OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO. No caso concreto, constatado nítido caráter infringente, não cabível por
esta via processual. Embargos Conhecidos e rejeitados.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu do Recurso Voluntário
e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão nº
217/2018/CGDC/DICOL, extinguindo a punibilidade referente ao recorrente Amaury
Fontes Motta, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto nº. 4.942/2003. Recurso de
Ofício conhecido e não provido, por unanimidade de votos.

7) Processo nº 44011.001362/2018-00
Auto de Infração nº 10/2018/PREVIC
Despacho Decisório nº 217/2018/CGDC/DICOL
Recorrentes: José Roberto Inglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sergio Dias

Vignati, Amaury Fontes Motta, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patricia
Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira e Silvia Regina Motta Ruiz

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

Privada
Relatora: Marlene de Fátima Ribeiro Silva
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DOS

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE
DIRETORES E MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
35, §§ 3º E 4º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 C/C O ART. 8º DA RESOLUÇÃO
CMN 3.792/2009 E ART. 3º DA RESOLUÇÃO CNPC Nº 19/2015. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 92 DO DECRETO Nº 4.942/2003. IRREGULARIDADES CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS EM ATENDEREM OS PADRÕES
MÍNIMOS LEGAIS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES AO CARGO.
DOSIMETRIA DA PENA EM CONSONÂNCIA COM A VIOLAÇÃO LEGAL E NORMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.1. A tese desenvolvida para alegar a ilegitimidade passiva de parte
dos autuados não encontra guarida no ordenamento jurídico previdenciário fechado,
posto que se trata de condição de acesso aos cargos diretivos o preenchimento prévio
dos requisitos, assim como é condição de exercício a certificação dos AETQ's. 2. Ausência
de excessos pela autoridade autuante na lavratura do Auto de Infração. As exigências de
comprovada experiência nos segmentos apresentados pela lei, assim como a certificação
daqueles que lidam com a aprovação de investimentos (AETQ, diretoria-executiva
membros do conselho deliberativo), é de cunho obrigatório e não comportam exceções.
O objetivo primordial de cumprimento dos requisitos é o de prover os principais cargos
de governança dos fundos de pensão com pessoas qualificadas tecnicamente, inexistindo
amparo jurídico as alegações de extrapolação nos requisitos legal e normatização
correlata. 3. Com a preclusão administrativa, inviável a benesse do art. 22, § 2º, do
Decreto nº. 4.942/2003, principalmente quando oportunidades foram autorizadas e,
mesmo assim, quedaram-se inertes os envolvidos no auto de infração. 4. Extinção de
punibilidade configurada para o autuado Amaury Fontes Motta, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto nº 4.942/2003. 5. Dosimetria da pena adequada à situação fática dos
autos do procedimento administrativo, ante a ausência de flexibilidade para não se
cumprir os contornos apresentados pela legislação, regulamentação e normas correlatas
ao tema. Dever de fidúcia e necessidade de capacitação, experiência para o exercício dos
cargos. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA
MANTIDA .

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu do Recurso Voluntário
e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão nº
217/2018/CGDC/DICOL, extinguindo a punibilidade referente ao recorrente Amaury
Fontes Motta, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto nº. 4.942/2003. Recurso de
Ofício conhecido e não provido, por unanimidade de votos.

8) Processo nº 44190.000001/2016-13;
Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 25 e 26 de junho

de 2019, publicada no D.O.U nº 131 de 10 de julho de 2019, seção 1, páginas 9 e
10;

Embargantes: Cláudio Henrique Mendes Ceréser, Josué Fernando Kern, Edson
Luiz de Oliveira e Manuel Antonio Ribeiro Valente;

Procurador: Hélio da Silva Campos - OAB/RS nº 27.003;
Entidade: ELETROCEEE - Fundação CEEE de Seguridade Social;
Relator: Carlos Alberto Pereira.
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. EM FACE DO

DISPOSTO NO §1º DO ART. 40 DO DECRETO 7.123, DE 03 DE MARÇO DE 2010 E NO §1º
DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVE TOMAR COMO BASE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO EMBARGADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. RECURSO POSTADO APÓS ESTE
PRAZO É INTEMPESTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC não conheceu dos Embargos de
Declaração, nos termos do artigo 48, inciso I, do Decreto nº 7.123/2010. Ausente a
Conselheira Tirza Coelho de Souza.

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

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

Soares Jucá, João Carlos Dias Ferreira, Cláudio Santos Nascimento e Jorge Éden Freitas
da Conceição.

Procuradores: Edward Marcondes Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182 e
Renata Mollo dos Santos - OAB/SP nº 179.369.

Entidade: FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB.
Relator: Maurício Tigre Valois Lundgren.

Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO VOLUNTARIO.
APLICAR RECURSOS GARANTIDORES DE RESERVAS TECNICAS, PROVISOES E FUNDOS DOS
PLANOS DE BENEFICIOS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. 1. Constitui irregularidade aplicar recursos em
desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetario Nacional. 2.
Preliminares de nulidade rejeitadas. 3. Prescrição rejeitada por haver ato inequívoco que
importe apuração do fato que interrompe a prescrição dentro do prazo. 4. Processo de
aplicação realizado com deficiências na analise de riscos, de precificação  e em
desrespeito ao processo decisório estabelecido no Estatuto e na Politica de
Investimentos. 5. Recurso voluntário improcedente. 6. Recurso de oficio improcedente. 7.
Decisao de primeira instancia mantida.

Decisão: Por unanimidade de votos, afastada a alegaçao de impedimento em
relação a Conselheira Marlene de Fátima Ribeiro Silva. Recurso Voluntario conhecido e
afastadas as preliminares, a unanimidade de votos. Por maioria de votos, afastada a
prejudicial de prescrição, vencidos os votos das Conselheiras Marlene de Fatima Ribeiro
Silva e Tirza Coelho de Souza. No merito, por maioria de votos, a CRPC negou
provimento ao recurso, mantendo na integra as penas previstas no Parecer nº
531/2018/CDCII/CGDC/DICOL. Vencidos os votos das Conselheiras Marlene de Fatima
Ribeiro Silva e Tirza Coelho de Souza, que concederam parcial provimento ao recurso,
para manter a condenaçao somente em relaçao ao recorrente Eli Soares Juca e afasta-
la em relaçao aos demais recorrentes. Recurso de Oficio conhecido e nao provido, por
unanimidade de votos.

10) Processo nº 44190.000002/2016-50
Auto de Infração nº 0014/16-82;
Despacho Decisório nº 200/2018/CGDC/DICOL;
Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC;
Recorridos: Adriano Lima Medeiros, João Henrique da Silva, Ademir Zanella,

Janice Meriz de Souza, Clênio José Braganholo, Henri Machado Claudino, João Paulo de
Souza, Benhour de Castro Romariz Filho, Antônio José Linhares, Cláudia Chaves de Sousa
e Fernando Hidalgo Molina;

Procurador: Eduardo Santomauro Silveira Clemente OAB/RJ nº 69.963;
Entidade: CELOS - Fundação Celesc de Seguridade Social;
Relator: Marcelo Sampaio Soares.
Ementa: Processo Administrativo Sancionador - Recurso de Ofício conhecido e

não provido - Improcedência do Auto de Infração mantida - Não constitui irregularidade
a ausência de adoção de medidas reparatórias nos termos do artigo 79, do Decreto nº
4.942/2003 quando não há indícios de autoria ou culpabilidade - Conduta balizada pelos
princípios da prudência e conservadorismo - Ausência de conduta típica, antijurídica e
culpável - Não provimento.

Decisão: Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu do Recurso de Ofício e
negou-lhe provimento. Declarado o impedimento do Conselheiro Alfredo Sulzbacher
Wondracek e da Conselheira Tirza Coelho de Souza, na forma do artigo 42, incisos II e
III, do Decreto nº 7.123/2010, respectivamente.

11) Processo nº 44011.000206/2016-51; Auto de Infração nº 08/16-80;
Despacho Decisório nº 52/2019/CGDC/DICOL; Recorrentes: Superintendência de
Previdência Complementar - PREVIC; Dilson Joaquim de Morais, Mercilio dos Santos e
João Fernando Alves dos Cravos; Procuradores: Alexandre Sampaio Barbosa - OAB/RJ nº
176.641 e outros; Recorridos: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC;
Hildebrando Castelo Branco Neto;

Entidade: FUNDIÁGUA - Fundação de Previdência Complementar;
Relator: Marcelo Sampaio Sores. Retornando após Vista da Membro 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 97ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 27 de novembro de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, 9º andar, Brasília/DF.

12) Processo nº 44011.000318/2016-11;
Auto de Infração nº 24/16-36;
Despacho Decisório nº 52/2019/CGDC/DICOL;
Recorrente: Elton Gonçalves; Procurador: Renata Mollo do Santos - OAB/SP nº

179.369;
Entidade: FUNDIÁGUA - Fundação de Previdência Complementar;
Relatora: Maria Batista da Silva. Retornando após Vista da Membro 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 97ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 27 de novembro de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, 9º andar, Brasília/DF.

13) Processo nº 44011.000074/2017-49;
Auto de Infração nº 3/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 219/2018/CGDC/DICOL;
Recorrentes: Viviane Ramos da Cunha, Ricardo Berreta Pavie, Manuela

Cristina Lemos Marçal, Pedro Américo Herbst, Jussara Machado Serra, André Luiz Fadel,
Fernando Mattos, José Genivaldo da Silva, Carlos Fernando Costa, Newton Carneiro da
Cunha, Maurício França Rubem e Luis Carlos Fernandes Afonso;

Procurador: Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267;
Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social;
Relatora: 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 97ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 27 de novembro de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, 9º andar, Brasília/DF.

14) Processo nº 44011.000865/2017-79;
Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 27 e 28 de agosto

de 2019, publicada no D.O.U nº 177 de 12 de setembro de 2019, seção 1, páginas 17
a 19;

Embargantes: Vânio Boing, Marcos Anderson Treitinger, Bruno Jose Bleil,
Ernesto Montibeler Filho, José Luiz Antonacci Carvalho, Raul Gonçalves D'Avila, João
Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina Dal Ponte;

Procurador: Maurício Corrêa Sette Tôrres - OAB/DF 12.659;
Entidade: FUSESC - Fundação CODESC de Seguridade Social;
Relator: Alfredo Sulzbacher Wondracek.
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 97ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 27 de novembro de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, 9º andar, Brasília/DF.

15) Processo nº 44011.004087/2017-97;
Auto de Infração nº 27/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 5/2019/CGDC/DICOL;
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; Carlos

Frederico Aires Duque, Miguel Alexandre da Conceição David, Maria Aparecida Donô,
Alessandra Cardoso de Oliveira Azevedo, Luciano Pereira Varanis, Rodrigo Távora Sodré,
Ednaldo Santos Fonseca e André Buscácio de Sousa;

Recorridos: Paracy Cruz de Mesquita Filho, Maurício Ravizzini Monteiro e
Diblaim Carlos da Silva;

Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267, Carlos Tadeu
Carvalho Azevedo - OAB/RJ nº 114.770, Heber Leal Marinho Wedemann - OAB/RJ nº
169.770, Luis Hermando Caldeira Spalding - OAB/RJ nº 34.185, Fábio Zambitte Ibrahim -

OAB/RJ nº 176.415, Eduardo Gohn Goulart - OAB/RJ nº 113.883, Marize Goulart
Ravizzini Monteiro - OAB/RJ nº 141.065;

Entidade: INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social;
Relatora: 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 97ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 27 de novembro de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, 9º andar, Brasília/DF.

16) Processo nº 44011.004747/2017-30;
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Auto de Infração nº 38/2017/PREVIC;
Despacho Decisório nº 251/2018/CGDC/DICOL;
Recorrentes: Wagner Pinheiro de Oliveira, Newton Carneiro da Cunha,

Maurício França Rubem, Carlos Fernando Costa, Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes,
Ricardo Barreta Pavie, Marcelo Andreetto Perillo, Alcinei Cardoso Rodrigues e Roberto
Henrique Gremler; Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Carlos
Costa Silveira OAB/RJ nº 57.415;

Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social;
Relatora: 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 97ª Reunião
Ordinária a ser realizada nos dias 27 de novembro de 2019, às 09h na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, 9º andar, Brasília/DF.

17) Processo nº 44011.003269/2017-41
Auto de Infração nº 26/2017/PREVIC
Decisão nº 30/2018/PREVIC
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC;

Thadeu Duarte Macedo Neto, Silvio Michelutti de Aguiar, Eloir Cogliatti, Luiz Roberto
Doce Santos, Paulo Roberto Dias Lopes, Armando Martins Carneiro Lopes, André Luiz
Azevedo Guede.

Recorridos: Paulo Vicente Coutinho dos Santos e Marisa Nunes do Amaral.
Procuradores: Nathalia Hang Schiatti - OAB/RJ nº 175.344, Guilherme Loureiro

Perocco - OAB/DF nº 21.311.
Entidade: SERPROS - Fundo Multipatrocinado.
Relatora: Tirza Coelho de Souza.
Decisão: Sobrestado em virtude do pedido de retirada de pauta pela Relatora,

em virtude do pedido de diligência.

FERNANDA MENEGATI SCHIMITT
Presidente da Câmara

Substituta

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 3ª REGIÃO

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

ATO Nº 5, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

Exclui pessoas físicas e jurídicas do Parcelamento
Excepcional (PAEX), de que trata o art. 1º da
Medida Provisória n° 303/2006.

O PROCURADOR CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO NA 3ª
REGIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6°, inc. II, da Portaria Conjunta
PGFN/SRF n° 1 de 3 de janeiro de 2007, exclui, pelos motivos apurados no bojo dos
processos administrativos abaixo, os seguintes contribuintes do Parcelamento
Excepcional (PAEX) de que trata o art. 1° da Medida Provisória n° 303/2006:

. NOME CNPJ/CPF PROCESSO ADMINISTRATIVO MOTIVO DE EXCLUSÃO

. Scorpions Serviços Especializados Ltda 01.130.536/0001-94 16191.011475/2018-07 Inadimplência - Valor Mínimo

. Metalúrgica Valfer Ltda 44.893.022/0001-01 16191.011477/2018-98 Inadimplência - Valor Mínimo

A rescisão referida implicará a remessa do débito para inscrição em dívida
ativa ou o prosseguimento da execução, conforme o caso, restabelecendo-se, em
relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável
à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

É facultado ao sujeito passivo, no prazo de dez dias contados da publicação
deste Ato de Exclusão, apresentar recurso administrativo dirigido, nos termos do art.
10, § 2° da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 1, de 2007, ao Procurador Chefe da Divisão
da Dívida Ativa da União na 3ª REGIÃO, com endereço à Alameda Santos, 647, 4º
andar - Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01419-901.

EDUARDO SADALLA BUCCI

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 6.388, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM MINAS GERAIS, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o Portaria nº 40, de 18 de março de 2009,
publicada no Diário Oficial da União nº 54 de 20 de março de 2009, seção 2, página 43,
alterada pela Portaria nº 217 de 16 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União
nº 159 em 19 de agosto de 2013 e em conformidade com a Portaria MP nº 11 de 31 de
janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 23 de 01 de fevereiro de 2018,
seção 1, páginas 45 a 93 - Regimento Interno da Secretaria do Patrimônio da União, pelo
Superintendente do Patrimônio da União no Estado de Minas Gerais, da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de
Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia e dos elementos que
integram o Processo nº 04926.000751/2007-20, resolve:

Art. 1º Autorizar a reversão de doação, feita pelo município de São Sebastião
do Paraíso/MG, de um imóvel com área de 2.002,91 m², constituído pela área institucional
"B", situada no loteamento Jardim Mediterranêe- Centro, no próprio município, conforme
Matrícula n° 40.271, Livro nº 2 - Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG. A reversão é realizada em conformidade com a
Lei Municipal nº 3371, de 07 de março de 2007, alterada pela Lei municipal nº 3391, de
17 de maio de 2007.

Art. 2º O imóvel descrito encontra-se livre e desembaraçado de todos e
quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, hipoteca legal ou convencional e, ainda, qualquer
outro ônus real.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANK ALVES NUNES

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA

PORTARIA Nº 10.372, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera, mediante ampliação, o limite de pagamento de
que trata o Anexo II do Decreto nº 9.711, de 15 de
fevereiro de 2019.

O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
tendo em vista o disposto no art. 8º, caput, inciso I, do Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de
2019, e a delegação de competência de que trata o inciso I do art. 1º da Portaria nº 157, de 22
de agosto de 2019, do Secretário Especial de Fazenda, resolve:

Art. 1º Alterar, mediante ampliação, o limite de pagamento de que trata o Anexo II
do Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, na forma do Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

ANEXO

ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) -
ANEXO II DO DECRETO Nº 9.711, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

R$ mil

. Ó R G ÃO S Até Nov Até Dez

. 24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 156.958 156.958

. 52000 Ministério da Defesa 36.000 36.000

. Total 192.958 192.958

1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280,
281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios
anteriores.

2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de
bancada (RP7).

PORTARIA Nº 10.422, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Economia e da Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 8.037.057,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em vista as autorizações constantes do art. 4º, caput, inciso III, alíneas "d", item "1", e
"i", item "1", e § 3º, da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, e do art. 45, § 2º, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e a subdelegação de competência de que trata o inciso
I do art. 2º da Portaria nº 157, de 22 de agosto de 2019, do Secretário Especial de Fazenda, resolve:

Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), em favor dos Ministérios da Economia e da Infraestrutura, crédito suplementar no valor
de R$ 8.037.057,00 (oito milhões, trinta e sete mil e cinquenta e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

ANEXOS

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta
ANEXO I Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

FUNCIONAL P R O G R A M ÁT I C A P R O G R A M A / AÇ ÃO / LO C A L I Z A D O R / P R O D U T O E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

V A LO R

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 4.400.000
P R OJ E T O S

04 126 2038 15OP Estruturação do Governo Digital e de Serviços Compartilhados 4.400.000
04 126 2038 15OP 0001 Estruturação do Governo Digital e de Serviços Compartilhados -

Nacional
4.400.000

F 4 2 90 0 300 4.400.000
TOTAL - FISCAL 4.400.000
TOTAL - SEGURIDADE 0
TOTAL - GERAL 4.400.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura
UNIDADE: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
ANEXO I Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

FUNCIONAL P R O G R A M ÁT I C A P R O G R A M A / AÇ ÃO / LO C A L I Z A D O R / P R O D U T O E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

V A LO R

2087 Transporte Terrestre 2.050.000
AT I V I DA D ES

26 125 2087 20UB Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário 2.050.000
26 125 2087 20UB 0001 Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário - Nacional 2.050.000

F 4 2 90 0 174 2.050.000
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