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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Oflcio n.1019/2017 - SAP

<

Brasília, 13 de dezembro de 2017

Assunto: processo administrativo sancionador no âmbito das entidades
fechadas de previdência complementar.

Senhor Diretor,

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB/DF) tem acompanhado com atenção os debates acerca de eventuais
mudanças a serem implementadas na normatização que aborda o processo
administrativo sancionador no âmbito das entidades fechadas de previdência
complementar (EFPC).
Trata-se de assunto de vital importância para a manutenção da
higidez deste importante segmento e no qual os advogados desta Casa,
notadamente
os integrantes
da Comissão
Especial
de Previdência
Complementar (CEPC), se encontram debruçados.
É de se ressaltar que o advogado possui papel central neste tema,
uma vez que, como ente indispensável à administração da justiça, tem atuação
em processos administrativos e judiciais que circundam a matéria. Por esse
motivo, a OAB/DF pugna por sua inserção neste relevante debate, porquanto
possui legitimidade e capacidade técnica para contribuir com a construção de
uma solução que represente evolução para o sistema de previdência
complementar fechada.
Nessa esteira, desde logo a OAB/DF declina, de maneira
resumida, alguns aspectos normativos que sugere sejam avaliados, a saber:
i)

Aprimoramento na definição dos marcos interruptivos da
prescrição administrativa
O art. 33 do Decreto 4,942/2003 define que a prescrição é
interrompida, dentre outros marcos, por "qua/quer ato
inequlvoco que importe apuração do fato". O subjetivismo
que esse dispositivo traz consigo tem feito com que
querelas administrativas e judiciais tenham surgido,
debatendo-se
se
o
ato
em
questão
importou,
inequivocamente, a apuração do fato, ou não.

A Sua Excelência o Senhor
FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Diretor Superintendente Substituto
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC
Brasllia - DF
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
A adoção da interrupção, fazendo com que o prazo
prescricional volte a fluir do seu início, tem feito com que,
não raro, condenações ocorram muitos anos após o
cometimento da infração, permanecendo o investigado sob
a ameaça do Estado pelo longo perlodo de apuração dos
fatos, além de acarretar a não observância do efeito
preventivo da sanção.

ii)

Ademais, conveniente melhor delimitar se a interrupção se
dá no processo de fiscalização da EFPC ou no processo de
responsabilização dos dirigentes, este segundo se iniciando
com a lavratura do auto de infração, hipótese esta que se
entende ser mais adequada.
Detalhamento da tipificação de infrações relacionadas a
investimentos, que hoje se encontram concentradas no art.
64 do Decreto n° 4.942
O citado dispositivo tipifica como infração administrativa a
aplicação de recursos garantidores em desacordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Atualmente, a norma que dispõe sobre tais diretrizes é a
Resolução CMN n° 3.792, de 24 de setembro de 2009.
Esta, porém, além de trazer diretrizes também estabelece
regras objetivas relativas a limites de enquadramento em
segmentos
de
aplicação.
Ambos
descumprimentos
acarretam a subsunção ao mesmo dispositivo em análise.

Emerge, portanto, a necessidade de se tipificar, de maneira
mais precisa, os tipos de descumprimento da Resolução
CMN no 3.792 ou daquela que venha a substitul-la, sob
pena de se estar a apenar de maneira igual infrações de
natureza e gravidade totalmente distintas.

iii)

Neste sentido, seria importante pensar na possibilidade de
se desmembrar o dispositivo em, no mínimo, duas partes,
de sorte a separar a penalidade a ser imposta no caso de
descumprimento de diretriz daquela aplicável em caso de
descumprimento de norma objetiva.
Determinação
de formas
de
individualização
das
penalidades administrativas
Define o art. 25 do multicitado Decreto que a penalidade de
multa será imputada "ao agente responsável pe/a infração".
O art. 22, por sua vez, menciona que quaisquer das
penalidades
previstas
advertência,
suspensão,
inabilitação e multa - serão aplicadas ao "infrator".
Em nenhum dos dois momentos pondera-se a possibilidade ,ç7"'"
de a infração ser praticada por mais de um infrator, com 1{
//'
níveis de responsabilidade distintos. Contudo, é fato que a 'i ,<"
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segregação de funções necessária à governança de uma
EFPC
faz
com
que
colaboradores
tenham
maiores
responsabilidades por determinados assuntos, em que
outros atuam de maneira mais superficial, até mesmo pelo
alto grau de especialização que cada área de um fundo de
pensão requer.

iv)

Assim, necessário se faz a positivação de critérios de
individualização das sanções administrativas, de forma que
a participação direta ou indireta do agente seja levada em
consideração.
Consequências reflexas das penalidades de advertência,
multa ou suspensão, que podem acarretar, indiretamente,
a inabilitação do apenado
A Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001,
estabelece em seu art. 35, §3°, III c/C art. 35, §4o, que o
exercício da função de conselheiro deliberativo ou fiscal,
assim como de membro da diretoria-executiva, requer que
o dirigente não tenha "sofrido pena//dade adm/nistrativa
por infração da /egis/ação da seguridade social ou como
servidor púb/ico". A Lei Complementar 108/2001 também
contém regra nesse sentido.
Como já citado anteriormente, o Decreto ["|o 4.942 define
quatro modalidades de penalidade administrativa, a saber,
advertência, suspensão, inabilitação e multa. Assim, em
princlpio, tem-se que a aplicação de qualquer uma dessas
penalidades inibiria a possibilidade de integrar conselho ou
diretoria de EFPC.
Descabida é tal conclusão, uma vez que se estaria a aplicar
ao infrator pena superior à que se objetivara. Com efeito,
faz-se mister evidenciar, em
regulamento, que a
interpretação dos dispositivos retromencionados se dá à luz
da razoabilidade, de modo que apenas a penalidade de
inabilitação acarreta a impossibilidade de integrar Órgão
estatutário em entidade fechada.

Há que se observar, ainda, o que hoje prevê o art. 60 do
Decreto em estudo, que limita a 5 (cinco) anos o registro
da penalidade sofrida em certidões ou atestados emitidos
pelo órgão governamental competente.

V)

Essa dubiedade na legislação, que pode ser sanada no
Decreto em questão, acarreta instabilidade institucional e
caminha contra o profissionalismo almejado, além de poder
ser utilizado em disputas de poder dentro das EFPC.
Revisão da redação do Decreto no 4.942, à luz da Súmula K/"
Vinculante n 21 do Supremo Tribunal Federal
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CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
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A Súmula Vinculante no 21 disciplina que "É inconstitucional
a exigência de depósito ou arro/amento prévios de dinheiro
ou bens para admissib///dade de recurso administrativo".

vi)

Embora não se esteja praticando a exigência de depósito,
em obediência à citada Súmula do STF, o Decreto em
eplgrafe estabelece sua exigência, no que deve ser
adequado
para
não
incorrer
em
vÍcio
de
inconstitucionalidade.
Estabelecimento, com maior precisão, do conceito de
"prejulzo" de que trata o §2° do art. 22 do Decreto nQ
4.942
O conceito de prejulzo possui diversas acepções, podendo
se materializar como prejuízo financeiro, de imagem,
operacional, de governança, dentre outros.
É fato que, indiretamente, toda infração acarretará um
prejuízo. Não fosse assim, não estaria tipificada. Com isso,
o requisito de ausência de prejulzo estabelecido no §2° do
art. 22 do citado Decreto, para que se conceda prazo para
correção da irregularidade, torna-se prejudicado, ao se
conferir interpretação lato sensu ao conceito de prejuízo.
Desse modo, cumpre buscar retirar do intérprete a
liberalidade de atribuir ao conceito de prejuízo uma
acepção mais abrangente ou mais restritiva, a bem da
segurança jurldica. A definição de prejuízo deve constar no
regulamento, sob pena de se manter discussões judiciais.

Esse dispositivo traz muita contestação, tendo-se até
mesmo decisão do TRF-I, como exemplo abaixo:
Numeração Única: 0016444-50.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.016514-8/DF

RELATORA
RELATOR
CONVOCADO
APELANTE

ADVOGADO

APELADO
PROCURADOR

:

DESEMBARGADORA FEDERAL
MARIA DO CARMO CARDOSO
: JUIZ FEDERAL BRUNO CÉSAR
BANDEIRA APOLINÁRIO
: JOSE RAPHAEL OLIVEIRA DA
SILVA E OUTRO(A)
: DFOO016022 - ALEXANDRE
BRANDAO HENRIQUES MAIMONI E
OUTROS(AS)
: UNIAO FEDERAL
: DFO0026645 - MANUEL DE
MEDEIROS DANTAS
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
ADMINISTRATIVO. AUTO " DE INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
FORMALIDADE
DECRETO 4.942/2003, APELAÇÃO PROVIDA.

NULIDADE.
ESSENCIAL.

1. Não sendo constatados danos materiais à entidade
fechada de previdência complementar e não
havendo circunstâncias agravantes, impõe-se a
concessão de prazo para o saneamento de
irregularidade antes da lavratura de auto de
infração, nos termos do artigo 22, § 2q, do Decreto
4.942/2003.
2. Apelação a que se dá provimento para conceder a
segurança, e declarar nulo o Auto de Infração
029/08-40, a fim de que seja observada a norma do
artigo 22, § 2°, do Decreto 4.942/2003.
vii)

PossÍvel inadequação de decreto como ato normativo
regulamentador
de
matéria
relativa
a
processo
administrativo sancionador
O Decreto no 4.942 foi editado com o objetivo de
regulamentar matéria prevista expressamente na Lei
Complementar no 109, que, em seu art. 65, caracteriza as
infrações no âmbito das EFPC, indicando sua observância
ao "d/sposto em regu/amento".
Embora os decretos possam ter o condão de regulamentar
leis, no presente caso se está a tratar de regulamento
sancionador, o que não se coaduna com os decretos, uma
vez que esses não se submetem ao processo legislativo,
prÓprio de matérias de tamanha relevância, como ocorre
com outros segmentos

Reitera-se o caráter não exaustivo da relação acima apresentada
e que, por ocasião de eventual revisão das normas que abordam o processo
administrativo sancionador no âmbito das EFPC, se faz necessário, também,
adequar aspectos formais, tais como a sua atualização ao arcabouço legal
vigente, contemplando a nova organização do sistema (alterações trazidas pela
Lei 12.154/2009 - pelo que se deve substituir citações feitas à Secretaria de
Previdência Complementar por alusões à Previc, por exemplo) e do Decreto no
7.123/2010 - pelo que se deve remeter ao Conselho Nacional de Previdência
Complementar ou à Câmara de Recursos da Previdência Complementar,
substitutos do Conselho de Gestão da Previdência Complementar), bem como
uma melhor divisão dos regramentos processuais e materiais,
Informamos, por fim, que formamos em nossa Comissão Especial
de Previdência Complementar uma equipe de advogados especialistas,
habilitados e dispostos a contribuir na melhoria da regulação da previdência
complementar. Trata-se da Equipe Temática de Assuntos Regulatórios e
Fiscalizatórios (CEPC-ETARF) formada pelos advogados Fernanda M. Dornelas,
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joão Marcelo B. L, M. Carvalho, Saulo Rocha, Sandra A. L. Montenegro, Luiz
Antonio M. Machado e Edward Marcones Gonçalves, os quais têm se debruçado
sobre o arcabouço regulatório da previdência complementar e realizaram os
estudos aqui apresentados.

Certos de contar com a receptividade desta contribuição ora
apresentada, colocamo-nos à disposição dessa Autarquia para dar continuidade
aos debates acerca do tema, ao passo que renovamos nossos votos de mais
elevada estima e consideração.
Atenciosamente,

( ..NaL- QL D£
JULIANO COSTA COUTO
Presidente da OAB/DF
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Presidente da Celmissão Especial de
Previdência €omplementar da OAB/DF \~—
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