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SENTENÇA DO AUDITOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

PROCESSO: TC-001832/003/14 

ÓRGÃO: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

JAGUARIÚNA 

MUNICÍPIO: JAGUARIÚNA – JAGUARPREV. 

RESPONSÁVEL:  TÂNIA CANDOZINI RUSSO – Gestora. 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES 

EXERCÍCIO: 2013 

INSTRUÇÃO: UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS / DSF-I 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos das contas do exercício de 2013 do 

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA – 

JAGUARPREV. 

O JAGUARPREV foi criado pela Lei Complementar Municipal 

nº 209, de 09 de maio de 2012, e tem por propósito social, nos termos da sobredita 

lei, propiciar a cobertura dos riscos sociais a que se encontram sujeitos os seus 

segurados e dependentes, mediante o pagamento de benefícios que visam garantir 

meios de subsistência nas hipóteses de doença, invalidez, idade avançada, reclusão 

e morte e proteção à maternidade e à família. 

Observada a peculiaridade do Fundo Previdenciário – unidade 

orçamentária do município de Jaguariúna, este possui quadro próprio de pessoal, 

composto por três cargos públicos providos sob a forma de comissionados (fls. 24). 

A cúpula diretiva é composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Diretoria Executiva. 

A Unidade Regional de Campinas (UR-03) incumbiu-se dos 

trabalhos de campo de fiscalização, consignado no relatório copiado às fls. 15/42, no 

qual aponta as seguintes ocorrências dignas de destaque: 
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I. A cúpula diretiva do Fundo foi regularmente investida e apresentou a 

declaração de bens como determina a Lei Federal nº 8.429/92; 

II. No período em análise, o JAGUARPREV, fundo recém criado, cumpriu com 

suas finalidades sociais e as despesas administrativas situaram-se dentro dos 

patamares legais previstos no artigo 58 da já citada LC 209/12; 

III. O JAGUARPREV detém o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

que indica que o Ente vem observando os critérios e o cumprimento das 

exigências estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 (fls. 22 – Anexo I); 

IV. Item B.4 – TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS: o 

fundo não possui o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros de suas 

instalações; 

V. Item D.8.4 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO INVESTIMENTO: aplicação 

em fundo de investimento com carência de resgate de D+756 dias; valor 

elevado aplicado em um único fundo de investimento, representando 19,01% 

do total investido, podendo, ocasionalmente, proporcionar vulnerabilidade na 

administração dos recursos, com risco para as atividades do Fundo 

Previdenciário; 

VI. Item D.8.6 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS: resultado negativo de R$ 

65.747,30 (1,63%) nos investimentos – Meta atuarial prevista de 12,29%. 

Aos responsáveis pela gestão do Fundo foi assinado prazo para 

apresentação de alegações de defesa em face dos achados da fiscalização (fl. 3 – 

DOE de 23/10/14). 

Através do protocolado TC-2789/003/14, a responsável pela 

administração do Fundo Autárquico encarta sua defesa às fls. 46/147; buscou 

rebater a integralidade dos apontamentos trazidos aos autos pelo órgão de 

fiscalização do Tribunal. 
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No tocante ao item B.4 (auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 

das instalações) sustentou a desnecessidade de tal inspeção/certificação diante da 

baixa flamabilidade das instalações. 

Rechaçou o apontamento de divergências nos lançamentos 

contábeis. 

Sobre o resultado acumulado de variação negativa dos 

investimentos (-1,63%), lembrou que em verdade estas não se constituem em 

perdas efetivas visto que não houve resgates de investimentos no período ora 

examinado; aduziu que as primeiras aposentadorias estão sendo projetadas para 

daqui a dez anos e, portanto, resta um longo período para que estes investimentos, 

que têm o perfil de longo prazo, para recuperação; mencionou também o péssimo 

resultado global de investimentos no exercício de 2013 para todas as aplicações 

com renda variável. 

Defendeu a aplicação financeira em investimentos com prazo de 

resgate superior a 720 por duas razões: estas estão agasalhadas na legalidade da 

Resolução Bacen nº 3922/2010, art. 7º, e também se amoldam às necessidades do 

Fundo, que terá obrigações com estas reservas, como já foi mencionado, tão 

somente após dez anos. 

Pela lógica processual, os autos seguiram para a Assessoria 

Técnica deste Tribunal, que assim se manifestou: ATJ-núcleo econômico-financeiro 

(fls. 148/149) pela regularidade das contas apresentadas, vis a vis as justificativas 

apresentadas e as medidas sanatórias anunciadas. Chefia de ATJ (fls. 150) não 

dissentiu de sua assessoria preopinante, e também pugna pelo julgamento regular 

das contas, realçando que as falhas anotadas podem ser levadas ao campo das 

recomendações e não têm o condão de macular os atos perpetrados. 

A digna Procuradora de Contas que oficiou nos autos (fls. 151 / 

151-verso), lastreada nas conclusões das assessorias técnicas, encaminhou parecer 

ministerial pela regularidade das contas em apreço. 
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Por fim, as contas do exercício pretérito e inicial do 

JAGUARPREV tiveram o seguinte trâmite neste Tribunal: TC00272/003/12 (2012) – 

regulares. 

É o relatório. 

 

DECISÃO 

Analisando a documentação constante dos autos, verifico que 

as falhas anotadas pela diligente fiscalização não representam falhas com força 

suficiente a macular as presentes contas. 

Tem-se em consideração que este é o segundo ano de 

operação do Fundo Autárquico e que os achados da fiscalização retromencionados 

devem servir de recomendações e balizas aos gestores do Fundo recém criado. 

Isto posto, considerando os dados constantes do relatório da 

Fiscalização, e o posicionamento favorável dos órgãos técnicos e do D. Ministério 

Público de Contas, e nos termos do que dispõe a Constituição Federal, art. 73, §4º e 

a Resolução n° 03/2012, JULGO REGULARES, COM RECOMENDAÇÕES, as 

contas anuais de 2013 do FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

JAGUARIÚNA – JAGUARPREV. 

Devem, pois, os gestores observarem como recomendações os 

achados da fiscalização constantes em relatório. 

 Quito os responsáveis nos termos do artigo 34 do mesmo 

diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. 

Autorizo vista e extração de cópias dos autos no Cartório do 

Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. 

Publique-se por extrato. 

Ao Cartório para as providências de sua alçada. 

Após, ao arquivo. 
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CA, em 12 de janeiro de 2018. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

AUDITOR 
ACS 
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PROCESSO: TC-001832/003/14 

ÓRGÃO: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

JAGUARIÚNA 

MUNICÍPIO: JAGUARIÚNA – JAGUARPREV. 

RESPONSÁVEL:  TÂNIA CANDOZINI RUSSO – Gestora. 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES 

EXERCÍCIO: 2013 

INSTRUÇÃO: UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS / DSF-I 

SENTENÇA: Fls. 152/154 

EXTRATO: Pelos motivos expressos na sentença referida, JULGO REGULARES, 

COM RECOMENDAÇÕES, as contas anuais de 2013 do FUNDO ESPECIAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA – JAGUARPREV. Devem, pois, os 

gestores observarem como recomendações os achados da fiscalização constantes 

em relatório. Quito os responsáveis nos termos do artigo 34 do mesmo diploma 

legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Autorizo vista e 

extração de cópias dos autos no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as 

cautelas de estilo. Publique-se. 

CA, em 12 de janeiro de 2018. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

AUDITOR 
ACS 


