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(OAB/SP 26.345) /  ANTONIO M FERREIRA (OAB/SP
27.092)  /  GUSTAVO  GEORGE  DE  CARVALHO
(OAB/SP  206.757)  /  JOAO  CARLOS  BERTINI
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RESPONSÁVEL: EDUARDO BALCONI NAKAMURA - Sócio Administrador 

EM EXAME: Prestação  de  Contas  dos  Gestores  de  Previdência
Municipal do Exercício de 2018

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

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos das contas anuais de 2018 do Fundo Especial
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna, o qual foi
criado  pela  Lei  Complementar  Municipal  nº  209,  de  09  de  maio  de  2012,  com  as
alterações introduzidas pelas Leis Complementares Municipais n.º 213 e 214, ambas de
24 de julho de 2012.

A Fiscalização concluiu  pela  irregularidade das contas face às  diversas
ilegalidades que destacou em seu circunstanciado Relatório (evento 10.1), quais sejam:

A.2.2.  APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO.

·  As  aplicações  não  contam  com  a  aprovação  prévia  do  Conselho  de
Administração;
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·  Observamos, pela documentação apresentada, que três membros, cujas
nomeações  no  Conselho  de  Administração  foram  originárias  de  eleição,  possuem
experiência profissional e conhecimentos técnicos, em princípio, incompatíveis com as
atividades  que  exercem  na  gestão  de  investimentos  do  órgão  (Resolução  CMN  n°
3922/2010 art. 1º §2º).

D.5. ATUÁRIO.

·  No  parecer  atuarial  entregue  em  2019  (data  focal:  31/12/2018),  foi
apresentado um deficit atuarial na ordem de R$ 11.186.625,15.

Determinei  o  oficiamento  à  Origem,  nos  termos  do  artigo  29  da  Lei
Complementar n° 709/93, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tomem conhecimento
do relatório de fiscalização e apresentem suas alegações a respeito, conforme evento
13.1.

O Sr. Wagner Ferreira de Brito, em resposta à r. determinação, juntou, no
evento 21, sua defesa, bem como documentação comprobatória, alegando o que segue:

A.2.2.  APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO. As aplicações não contam com a aprovação
prévia do Conselho de Administração;

DA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  –  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  209/2012  Primordialmente,  nos
termos da Lei  Complementar  nº  209/2012,  que criou  este
Fundo de Previdência, cabe ao Conselho de Administração
DECIDIR  SOBRE  A  POLÍTICA  ANUAL  DE
INVESTIMENTOS, contudo, não há previsão legal  em Lei
Complementar  Municipal,  para  aprovação  prévia  de  cada
investimento  realizado mensalmente.  Abaixo  segue norma
que  regula  as  obrigações  do  Conselho  de  Administração
(...).

DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECRETO Nº
3209/14 Nos termos do Decreto Municipal nº 3.342/15, que
alterou o art. 1º, § 1º do Decreto Municipal nº 3.209/14, o
Conselho  de  Administração  APROVA,  previamente,  a
Política de Investimentos e as decisões de investimentos e
desinvestimentos  NÃO  NECESSITAM  DE  NOVA
APROVAÇÃO , in verbis:

Art. 1º (...)
§  1º  As  decisões  de  investimentos  e

desinvestimentos  do  Comitê  de  Investimentos  que
atenderem aos seguimentos de alocação dentro dos limites
de  porcentagens  previstos  na  Política  Anual  de
Investimentos não necessitam de nova aprovação por parte
do Conselho de Administração.

Note-se  que  o  Decreto  normatiza  que  o
Conselho  de  Administração  deve  aprovar  previamente  a
Política  de  Investimentos,  observado  a  exigência  da  Lei
Complementar, contudo, dispensa nova aprovação em todas
as aplicações mensais.

Frise-se  que  o  Conselho  de  Administração,
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porém, ACOMPANHA e FISCALIZA todos os procedimentos
deste  Fundo  de  Previdência,  inclusive,  TODAS  AS
APLICAÇÕES,  ainda  que  posteriormente,  como  se  pode
extrair das atas (evento 10.11).

DA  LEGISLAÇÃO  FEDERAL  –
CONSIDERAÇÕES  SOBRE  O  CONSELHO  DE
ADMINISTRAÇÃO Ratificando nosso entendimento, não há
em  Lei  Federal,  obrigatoriedade  de  aprovação  prévia  de
aplicações por parte do Conselho de Administração. A Lei
10.887/2004  estabelece  quanto  ao  Conselho  de
Administração (...).

Além disso, a Portaria nº 464, de 19/11/2018,
em seu Anexo - Conceitos, item 12, define o Conselho de
Administração  como:  “12.  Conselho  deliberativo:  órgão
colegiado instituído  na estrutura  do ente  federativo  ou da
unidade gestora do RPPS para o atendimento ao critério de
organização e funcionamento desse regime pelo qual deve
ser  garantida  a  participação  de  representantes  dos
beneficiários  do  regime,  nos  colegiados  ou  instâncias  de
decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão
e deliberação.”

Notadamente,  o  Conselho  de  Administração
desempenha  papel  fundamental  neste  RPPS,  quanto  à
representatividade e tomada de decisões de interesse deste
Fundo,  não  havendo,  contudo,  obrigatoriedade  em  Lei
Federal  ou  Municipal  quanto  à  aprovação  prévia  dos
investimentos mensais.

Registre-se  que  este  RPPS  prima  pela
observância  aos  princípios  que  regem  a  Administração
Pública  e  zela  para  que  todas  as  suas  ações  estejam
amparadas por lei (princípio da legalidade).

DOS  ÓRGÃOS  DETENTORES  DE
CAPACIDADE  TÉCNICA  Neste  raciocínio,  não  é  demais
lembrarmos que a decisão inicial das aplicações financeiras
é feita  pelo  Comitê  de Investimentos,  que é  devidamente
capacitado para este fim, possuindo a certificação Anbima
nos termos do art. 2º e seguintes da Portaria 519/2011 da
Previdência Social (...).

O  Conselho  Fiscal  também  é  qualificado  e
detém capacidade  técnica  nos  termos  do  art.  30,  §2º  do
Decreto  Municipal  3420/2016:  “§2º  Os  candidatos  a
membros  do  Conselho  Fiscal  deverão  demonstrar  serem
detentores, no mínimo, de formação técnica de nível médio,
preferencialmente,  nas áreas de Economia,  Contabilidade,
Gestão  Financeira,  Comércio  Exterior  e  Administração  de
Empresas.”

DO NOVO PROCEDIMENTO ADOTADO POR
ESTE  FUNDO  DE  PREVIDÊNCIA  PARA  APROVAÇÃO
PRÉVIA DAS APLICAÇÕES Diante  do exposto,  é  notório
que as aplicações mensais prescindem de aprovação prévia
mensal por parte do Conselho de Administração desde que
referido órgão tenha aprovado a Política de Investimentos,
nos termos da Legislação Federal e Municipal, CONTUDO,
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VISANDO  APRIMORAR  SUAS  PRÁTICAS  DE  GESTÃO,
ESTA  DIRETORIA  EXECUTIVA,  CONSIDERANDO  O
APONTAMENTO DESTE E. TCESP, A PARTIR DO MÊS DE
AGOSTO/2019,  PASSARÁ A ENVIAR PREVIAMENTE AO
CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO  AS  PROPOSTAS  DE
APLICAÇÕES  FINANCEIRAS  DO  COMITÊ  DE
INVESTIMENTOS,  SANANDO,  EM  DEFINITIVO,
REFERIDO APONTAMENTO.

DA  NECESSÁRIA  REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL  NO CONSELHO DE  ADMINISTRAÇÃO
Na  referida  ocorrência,  o  nobre  auditor  insurge-se
apontando que 3 membros do Conselho de Administração
(devidamente  eleitos  entre  seus  pares),  possuem
experiência  profissional  e  conhecimentos  técnicos,  em
princípio, incompatíveis com as atividades que exercem na
gestão de investimentos do órgão e embasa a assertiva na
Resolução CMN n° 3922/2010, art. 1º §2º, in verbis: (...).

Os servidores em questão são os membros do
Conselho  de  Administração  que  possuem  Ensino  Médio
(evento 10.13) (...).

Ocorre  que  os  membros  eleitos  são
devidamente capacitados por palestras e cursos fornecidos
pelos  Bancos,  pela  empresa  que  presta  assessoria  de
investimentos (Crédito & Mercado no exercício em questão)
e  pela  empresa  contratada para  elaboração da  Avaliação
Atuarial  (Escritório  Técnico  de  Assessoria  Atuarial  no
exercício  em  questão)  –  atas  anexas.  Outrossim,  cabe
ressaltar  que  o  Comitê  de  Investimentos  é  devidamente
capacitado com 3 membros qualificados para este fim.

Ressalte-se  que  este  Fundo  de  Previdência
prima por obedecer a Legislação Federal e Municipal, como
já exposto no item anterior, e não há, em absoluto, exigência
de  nível  superior  em  qualquer  hipótese.  Destarte,  a
Resolução  CMN  n°  3922/2010,  estabelece  que  os
responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência
social e os demais participantes do processo decisório dos
investimentos deverão comprovar experiência profissional e
conhecimento técnico adequados, o que é feito por meio do
Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal. Ao Conselho de
Administração  cabe  aprovar  a  Política  de  Investimentos,
conforme também exposto em item anterior e observado o
que preceitua  a  Resolução ao determinar  que devem ser
respeitado os “requisitos estabelecidos nas normas gerais
desses regimes”.

Neste raciocínio, o Decreto Municipal nº 3420,
de  06  de  abril  de  2016,  que  trata  das  eleições  para  os
Conselhos  Fiscal  e  de  Administração  do  Jaguariúna
Previdência para o período de 2016-2020, exige, no mínimo,
formação  de  nível  médio,  para  concorrer  ao  cargo  de
Conselheiro de Administração, conforme artigo 30, §1º: §1º
Os candidatos a  membros do Conselho de Administração
deverão demonstrar escolaridade mínima correspondente a
curso completo de ensino médio.

Oportuno  ressaltar,  neste  ponto,  que  a
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formação  de  nível  médio  está  estritamente  relacionada  à
ideia  de  ampla  participação  dos  servidores  públicos
municipais, haja vista que além de princípio constitucional e
presentes em Lei Federal que trata de matéria específica de
RPPS, está presente no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais (Lei Complementar nº 209/2012), e condicionar o
exercício desse direito  (o da ampla participação),  fere um
exercício de um direito constitucional e legalmente previsto.
Vejamos: (...)

Não  obstante,  muitos  dos  cargos  públicos
existentes no Quadro de Cargos e Salários do Município de
Jaguariúna  exigem  apenas  nível  médio  de  escolaridade,
sendo  atualmente  798  vagas  criadas  para  nível  médio,
conforme item anexo (Lei Complementar nº 333/2019). De
outro lado, há de se frisar que o Conselho Fiscal, dada suas
peculiaridades, conforme normatizado em Lei Complementar
Municipal (Estatuto), esse sim deve comprovar experiência
profissional e conhecimento técnico adequados.

Logo,  conclui-se  que  é  necessário  manter,
proteger  e  defender  a  participação  de  todos  servidores
públicos nos Conselhos deste RPPS, pois são os próprios
beneficiários do Órgão Previdenciário  e condicionar  o sua
participação  a  uma  determinada  escolaridade,  como
entende o nobre Auditor, é subtrair dos servidores públicos
municipais  o  exercício  de  um  direito  constitucional  e
legalmente  previsto,  o  que  não  pode  ser  admitido,  em
nenhuma  hipótese,  sob  pena  de  violar,  no  nosso
entendimento, Direito Universal.

DOS  RENDIMENTOS  POSITIVOS  OBTIDOS
E  DA  OBSERVÂNCIA  À  LEGISLAÇÃO  Em que  pese  os
apontamentos  realizados,  é  imperioso  relatar  que  este
Fundo de Previdência prima pelos princípios que regem a
Administração Pública  e  a  Previdência,  e,  em especial,  a
legalidade.  Quanto  à  gestão  dos  recursos,  o  histórico  de
bons  rendimentos  obtidos  por  este  Fundo  de  Previdência
desde  sua  criação  em  2012,  destacam  o  trabalho  sério
realizado  por  esta  Diretoria  Executiva  (servidores  de
carreira)  e  pelos  Conselhos,  bem  como  demonstram,
suficientemente,  que  há  experiência  profissional  e
conhecimentos técnicos adequados.

D.5.  ATUÁRIO  O  nobre  auditor  destaca  que  no  parecer  atuarial
entregue em 2019 (data focal: 31/12/2018), foi apresentado um deficit
atuarial na ordem de R$ 11.186.625,15. Ocorre que vários fatores são
determinantes para estabelecer esse valor, conforme quadro abaixo:
(...).

Note-se,  Excelência,  que  o  Cálculo  observa
rigorosamente, todos parâmetros da Portaria nº 403/2008 e
nº 464, de 19 de novembro de 2018.

Outrossim, cabe ressaltar  que nos termos do
artigo 496 da Lei Complementar nº 209/2012 e do artigo 18
da  referida  portaria  (Portaria  nº  403/2008),  o
equacionamento deve ocorrer em até 35 anos da criação do
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Fundo (...).
Sendo  assim,  nenhuma  irregularidade  está

sendo cometida quando ao déficit encontrado pelo atuário e
o  aumento  de  servidores  ativos  e  na  iminência  de  se
aposentarem, justificam o resultado.

Em seu parecer, na Avaliação Atuarial (evento
10.30)  entregue  em  2019  (fls.  21),  o  atuário  conclui:
“Constatamos  aumento  no  número  de  segurados  ativos,
aposentados e pensionistas.”

E prossegue nas fls. 23: “O RPPS está em uma
situação  muito  boa,  com  o  Patrimônio  representando
50,42% da Provisão Matemática.”

Nas fls. 24: “Constatamos aumento razoável no
número  de  segurados,  bem  como  dos  valores  de
Salários/Benefícios.”

Às fls. 27, o atuário esclarece: “No tocante à
legislação,  é  sempre  pertinente  esclarecer  que  os  níveis
para  a  contribuição  demonstrados  tecnicamente  pelos
cálculos  atuariais  são  os  percentuais  esperados  pelos
órgãos fiscalizadores do Regime Próprio de Previdência.”

Por fim, cabe destacar que a massa envelhece
a  cada  ano  que  passa,  ficando  mais  próxima  da
aposentadoria,  e  a  tendência,  obviamente,  é  aumentar  o
déficit.  Neste  ponto,  frise-se  que  a  idade  média  dos
servidores  homens  em  Jaguariúna  é  de  45  anos  e  das
mulheres de 44 anos (fls. 10 da Avaliação Atuarial).

Ainda,  notifiquei  a  origem  e  seu  responsável,  bem  como  o
responsável pela empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA. para
no prazo de 10 dias apresentar  as  alegações  que julgarem pertinentes  em face do
contrato de Consultoria firmado e aditado (evento 44.1).

 A empresa de consultoria contratada compareceu aos autos, evento
58,  por  seu  representante  legal,  apresentando  sua  defesa  e  documentação
comprobatória, alegando o seguinte:

Vossa  Senhoria,  ao  compulsar  os  autos  verificou,  em  apertada
síntese, que o RPPS de Jaguariúna, em data de 21/09/2017, firmou
contrato  de prestação de serviços de consultoria  financeira com a
empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Imobiliários Ltda., e
posteriormente,  no  exercício  de  2.018,  através  de  aditamento
contratual prorrogou o contrato.
Contudo,  através de informações extraídas da Junta  Comercial  do
Estado de São Paulo, na época da assinatura do 1º Termo Aditivo
(exercício  de  2.018),  o  Sr.  Marco  Antonio  Rodrigues  Martins,  na
época sócio majoritário da Empresa Starboard Participações Ltda., a
qual por sua vez, sócia majoritária da empresa Crédito e Mercado,
estava impedido/proibido desde 30/05/2018 de contratar com o poder
público, de forma direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03
(três) anos (até 30/05/2021), em decorrência de sanção aplicada nos
autos da Ação Civil Pública, a qual tramitou perante a 2ª Vara Cível
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de  Francisco  Morato,  processo  n.º  000539-80.2009.8.26.0197,
informação esta, obtida através do portal da transparência e do portal
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Por tais razões, entendeu Vossa Senhoria, que quando da assinatura
do 1º Termo Aditivo, o qual prorrogou o contrato entre o RPPS de
Jaguariúna  e  a  Empresa  Crédito  e  Mercado  Gestão  de  Valores
Mobiliários  Ltda.,  este  pode  ter  se  dado  ao  arrepio  da  legislação
pertinente e de decisão judicial,  tendo em vista que o então sócio
majoritário  da  empresa  Crédito  e  Mercado  Gestão  de  Valores
Mobiliários Ltda. (ainda que por intermédio de outra pessoa jurídica, a
Starboard), encontrava-se proibido de contratar com o poder público.
Pois bem, Ilmo. Sr. Auditor, feito o necessário preâmbulo, passamos a
esclarecer,  demonstrar  e  comprovar,  de  forma  incontroversa  e
inconteste, que em verdade, a assinatura do 1º Termo Aditivo, o qual
prorrogou o contrato entre RPPS de Jaguariúna e a Empresa Crédito
e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.,  se deu em estrito
cumprimento da legislação pertinente e não desrespeitou de forma
alguma decisão judicial, senão vejamos:
Prima facie, pertinente esclarecer e comprovar que a decisão judicial
a qual proibiu Marco Antonio Rodrigues Martins de contratar com o
poder público (direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário), pelo prazo de 03 (três)
anos, JAMAIS transitou em julgado em data de 30/05/2.018.
Trata-se de informação totalmente equivocada lançada no portal do
CNJ e por consequência no Portal  da Transparência. Conforme se
verifica do Recurso Especial de n.º 1575709, o qual tem origem no
processo  que  ensejou  a  decisão  judicial  de  proibição  de  Marco
Antonio  Rodrigues Martins de contratar  com o Poder  Público  pelo
prazo  de  03  (três)  anos,  tem  como  última  fase,  em  data  de
08/06/2018,  mais  precisamente  às  18:15,  o  seguinte  andamento:
“remetidos os autos (em grau de recurso) para o Supremo Tribunal
Federal recebendo o número de controle 397017”. (Doc. n.º 02).
Logo, por  si  só,  resta cabalmente demonstrado, ser  impossível  ter
ocorrido  o  trânsito  em julgado  da  Ação  em comento  em data  de
30/05/2018,  porquanto  em  08/06/2018,  em  razão  de  Recurso
Extraordinário,  os  autos  foram  remetidos  ao  Superior  Tribunal
Federal.
Para  que  não  pairem  dúvidas,  anexamos  na  presente  petição,
Certidão de Objeto e Pé, expedida em data de 04 de Março de 2.020,
demonstrando de forma inconteste, que em 08 de Junho de 2.018, o
Processo  que  condenou  Marco  Antonio  Rodrigues  Martins  de
contratar com o Poder Público, foi remetido para o Supremo Tribunal
Federal em grau de Recurso e por consequência, resta demonstrado,
da mesma forma inconteste, que JAMAIS poderia ter sido transitado
em julgado  a  Ação,  em data  de  30/05/2018,  sendo  a  informação
lançada  nos  respectivos  portais,  TOTALMENTE  EQUIVOCADA,
levando a erro Vossa Senhoria. (Doc. n.º 03).
Ainda  neste  diapasão,  pertinente  esclarecer  o  total  equívoco  do
lançamento nos portais, como se a Ação Judicial em comento, tivesse
sido  transitada  em julgado  em data  de  30/05/2.018.  Em verdade,
trata-se de uma Certidão de Trânsito em Julgado no Superior Tribunal
de  Justiça,  ou  seja,  que  para  aquele  e.  tribunal,  não  havia  mais
recurso  a  ser  julgado,  remetendo  o  processo,  em  razão  de
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interposição de Recurso Extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal,
tudo conforme cópia autenticada da Certidão. (Doc. n.º 04).
Como se vê, Ilmo. Sr. Auditor, demonstrado e comprovado de forma
cabal,  que  a  Ação  Civil  Pública  que  condenou  Marco  Antonio
Rodrigues  Martins  de  contratar  com  o  poder  público  (direta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário), pelo prazo de 03 anos, jamais transitou em
julgado em data de 30/05/2018.
Em verdade ainda, referida Ação transitou em julgado, em data de
30/01/2019, conforme Portal de Serviços e-SAJ, bem como, que os
órgãos competentes foram informados também na mesma data. (Doc.
n.º 05).
Logo, demonstrado e comprovado de forma inconteste que quando
da assinatura do 1° Termo Aditivo, o qual prorrogou o contrato entre o
RPPS de Jaguariúna  e  a  Empresa  Crédito  e  Mercado  Gestão de
Valores Mobiliários Ltda.,  este foi  dado em estrito  cumprimento da
legislação pertinente e jamais desobedeceu decisão judicial, uma vez
que, na época, não havia qualquer impedimento vigente do sócio à
época Marco Antonio Rodrigues Martins, de contratar com o poder
público.
Pertinente  esclarecer  e  demonstrar,  através  de  provas  pré-
constituídas  nestes  atos,  à  título  de  amor  ao  debate,  que  jamais
poderá  o  responsável  dirigente  à  época  ser  responsabilizado,  por
uma  única  mas  pertinente  razão:  NÃO  HAVIA  QUALQUER
INFORMAÇÃO  do  impedimento  em  comento  nos  Órgãos
Competentes, restando assim, na época qualquer pesquisa negativa
quanto ao tema. Senão vejamos.
Digamos, por epítrope que a informação do trânsito em julgado foi
corretamente  lançada.  Incontroverso  é,  que  dita  informação,  foi
cadastrada tão somente no Portal do CNJ em data de 29/01/2019 às
18:40:46,  que  apesar  de  estar  anexada  nos  autos,  juntamos  no
presente esclarecimento, para melhor ilustração. (Doc. n.º 06), logo
lançada em data posterior a assinatura do 1° Termo Aditivo (exercício
de 2.018), o qual prorrogou o contrato entre o RPPS de Jaguariúna e
a Empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Da mesma forma, no Portal da Transparência, onde a informação foi
registrada  no  sistema  em  data  de  11/09/2019,  logo,  também,
posteriormente a assinatura do 1° Termo Aditivo, o qual prorrogou o
contrato  entre  o  RPPS  de  Jaguariúna  e  a  Empresa  Crédito  e
Mercado,  que  apesar  de  estar  anexada  nos  autos,  juntamos  no
presente esclarecimento, para melhor ilustração. (Doc. n.º 07).
Como se vê Ilmo. Sr. Auditor, por tudo que desta petição consta e
ademais,  por  tudo  que  destes  autos  constam,  resta  esclarecido,
demonstrado  e  comprovado  de  forma  inconteste,  que  quando  da
assinatura do 1° Termo Aditivo, o qual prorrogou o contrato entre o
RPPS de Jaguariúna  e  a  Empresa  Crédito  e  Mercado  Gestão de
Valores Mobiliários Ltda.,  este foi  dado em estrito  cumprimento da
legislação pertinente e jamais desobedeceu qualquer decisão judicial,
uma vez que, na época, não havia qualquer impedimento vigente do
então sócio à época Marco Antonio Rodrigues Martins, de contratar
com o  poder  público  e/ou  haver  qualquer  informação  nos  Órgãos
Competentes,  restando  assim,  naquela  época,  qualquer  pesquisa
negativa quanto ao tema em comento. Derradeiramente a Empresa
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Crédito e Mercado Gestão de Valores Imobiliários Ltda. e Eduardo
Balconi Nakamura, na qualidade de único sócio, declaram e atestam,
de  forma  expressa,  que  o  Sr.  Marco  Antonio  Rodrigues  Martins,
atualmente  não faz mais  parte  do Contrato  Social  desta  empresa,
bem  como  e  principalmente  da  Empresa  Starboard  Participações
Ltda.

O Sr. Wagner Ferreira Brito, compareceu novamente aos autos, evento 61,
apresentando suas justificativas quanto a continuidade do contrato com a empresa de
Consultoria  firmado,  juntamente  com  sua  documentação  comprobatória,  alegando  o
seguinte:

I  –  PRELIMINARMENTE  –  DA  RESPONSABILIDAD  DE
CONTRATAÇÃO Primordialmente, nos termos da Lei Complementar
nº  209/2012,  que  criou  este  Fundo  de  Previdência,  este  RPPS,
enquanto mantida a condição de Fundo Especial, não tem o condão
ou liberdade de contratação, mas depende do Município para que,
este  sim,  realize  os  procedimentos  licitatórios  e  formalize  seus
contratos com os prestadores de serviços,. É o que preceitua o artigo
508 da referida norma (...).
Notadamente,  este  RPPS  não  pode  realizar  licitações  para
manutenção  de  suas  despesas  administrativas  e  depende
diretamente da Administração Pública para este fim. Sendo assim,
impossível  o  RPPS  de  Jaguariúna  firmar  contrato  de  serviços  de
consultoria  financeira,  pois  tal  contrato  é  realizado  pela
Administração.
II  –  DA  ASSINATURA  DO  TERMO  ADITIVO  ANTERIOR  À
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO O termo
aditivo  foi  assinado  em  21/09/2018  (documento  anexo),  conforme
observa-se (...). O trânsito em julgado, perante o STF, da ação que
condenou o Sr. Marco Antônio Rodrigues Martins de contratar com o
Poder Público, foi publicada somente em 29/01/2019 (documento na
íntegra junto à manifestação da empresa): (...).
Ainda neste sentido, destacamos alguns pontos da manifestação da
empresa:  Incontroverso  é,  que  dita  informação,  foi  cadastrada  tão
somente  no  Portal  do  CNJ  em  data  de  29/01/2019  às  18:40:46,
portanto bem além da citação do N. Auditor. Não há que se falar em
responsabilização por uma única mas pertinente razão: NÃO HAVIA
QUALQUER  INFORMAÇÕES  nos  Órgãos  Competentes,  restando
assim,  na  época  qualquer  pesquisa  negativa  quanto  ao  tema  em
comento.  A mesma manifestação esclarece também que o trânsito
em Julgado alegado pelo N. Auditor, refere-se ao STJ e não sobre a
decisão definitiva do STF, como segue: Em verdade, trata-se de uma
Certidão de Trânsito em Julgado no Superior Tribunal de Justiça, ou
seja,  que  para  aquele  e.  tribunal,  não  havia  mais  recurso  a  ser
julgado, Notadamente, como exposto, a assinatura do termo aditivo
deu-se  dentro  dos  parâmetros  legais,  não  havendo  qualquer
impedimento na época ou condenação final para a empresa contratar
com o poder público.
III  -  DA  CIÊNCIA  DA  EMPRESA  SOBRE  VEDAÇÕES
CONTRATUAIS COM O PODER PÚBLICO Há no termo de alteração
contratual feito da empresa Crédito & Mercado perante a JUCESP,
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(página  24  do  processo  licitatório  –  anexo),  disposição  expressa
declarando que os administradores não estão impedidos de exercer a
administração  da  sociedade,  por  lei  especial,  ou  em  virtude  de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena  que  vede,  ainda  que  temporariamente,  o  acesso  a  cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Cristalino fica
o entendimento de que a empresa assume plena responsabilidade
pela  ciência  de  que  nada  há  que  desabone  ou  impeça  sua
participação  em procedimentos  licitatórios  perante  a  Administração
Pública.  Observamos  também  que  a  empresa  possui  todas  as
certidões em perfeito estado. (anexas) Referida declaração no termo
de  alteração  contratual  reforça  a  boa-fé  da  Administração  na
contratação com a empresa Crédito & Mercado.
IV - DA DIFICULDADE DE PESQUISA COMPLETA O Departamento
de  Licitações  possui  diversas  dificuldades  de  pesquisa  sobre
empresas proibidas de contratação pois cada um dos mais de 5 mil
Municípios  possuem  seu  cadastro  e  muitos  não  divulgam  as
vedações. É verdade que existe um movimento de centralização para
realização de consultas mas ainda não é uma realidade. As esferas
judiciais, os entes administrativos e o próprio TCESP não possuem
de  forma  centralizada  o  controle  de  responsáveis  impedidos  de
contratar  com  o  Poder  Público,  tanto  que  é  possível  localizar  o
impedimento  em  um  Ente  mas  não  em  outro,  por  exemplo,
determinada  empresa  pode  estar  impedida  de  contratar  com  o
Município em função de um procedimento administrativo e a mesma
vedação  não  ser  localizada  em  outras  plataformas  judiciais.  No
próprio  caso  em  concreto,  não  é  possível  localizar  proibição  de
contratar com a empresa Starboard Participações Ltda.
V - DA VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SÓCIO MAJORITÁRIO A
vedação disposta na Lei  de Improbidade Administrativa resta claro
que  o  impedimento  refere-se  àqueles  que  possuem  sociedade
“MAJORITÁRIA”,  que  não  é  o  caso,  pois  o  Sr  Marco  Antonio
Rodrigues Martins - apenado, não constava como sócio da empresa
contratante com o Município – Crédito & Mercado Gestão de Valores
Mobiliários  Ltda.  A  empresa  Starboard  Participações  Ltda  é  que
constava como sócia e a mesma não estava impedida de participar
da Sociedade da empresa contratante.

Dispõe a Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade
Administrativa: (...)

Percebe-se  pelo  disposto,  que  a  vedação
busca  alcançar  o  sócio  majoritário  da  empresa
contratante  –  Crédito  &  Mercado  Gestão  de  Valores
Mobiliários  Ltda,  e  não  o  sócio  da sociedade  anterior,
pois se assim fosse, não haveria limites do alcance da
referida lei.

Sendo  a  composição  da  sociedade  da
Crédito  &  Mercado,  formada  pela  empresa  Starboard
Participações  Ltda,  e  sendo  esta  desimpedida  de
contratar, não há que se falar em restrição contratual do
termo aditivo. Embora em 2018, momento da realização
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do  termo  aditivo,  constasse  como  sócio  da  empresa
Starboard  Participações  Ltda,  e  o  Sr.  Marco  Antonio
Rodrigues  Martins,  em 2017,  momento  da  contratação
original,  não havia quaisquer  restrições de contratação
do mesmo, motivo que reforça a boafé do Município. Ou
seja, no momento do aditamento, o Município tinha por
referência  o  contrato  original,  no  qual  nenhum
impedimento  pesava  sobre  o  Sr.  Marco  Antonio
Rodrigues Martins.

Cabe  ressaltar  ainda,  que  no  momento
atual, nem o Sr. Marco Antonio Rodrigues Martins, nem a
empresa  Starboard  Participações  Ltda,  são  sócios  da
empresa  Crédito  &  Mercado  conforme  consta  em
relatório  da  JUCESP,  anexado  ao  processo  perante  o
TCESP.

Outro  fator  relevante  é  que o  aditamento,
com o prazo de 4 meses, foi  feito mantendo o mesmo
valor  original  do  contrato,  ou  seja,  R$  620,00  reais
mensais, perfazendo uma quantia final de R$ 2.480,00,
valor de quantia reduzida que não carece de discussões
rigorosas sobre responsabilização contratual.

Convém  trazer  a  manifestação,  que  os
serviços  prestados  pela  empresa  Crédito  &  Mercado,
sempre foram prestados com regularidade em relação às
normas contratuais.

Encaminhados  os autos  com vistas  ao Ministério  Público  de Contas,  o
processo não foi  selecionado para análise  específica,  nos termos do Ato Normativo
PGC 006/2014, de 03.02.2014, publicado no DOE de 08.02.2014.

As contas dos últimos exercícios encontram-se na seguinte conformidade:

Exercício Número do Processo Decisão Relator

2017 TC-003532/989/17-2 Regular com
ressalvas

Josué Romero

2016 TC-018536/989/16-3 Regular com
ressalvas

Valdenir Antonio Polizeli

2015 TC-011923/989/16-4 Regular Márcio Martins de
Camargo

DECISÃO

A instrução da matéria revela que as atividades desenvolvidas estiveram
em conformidade com os objetivos para os quais o Instituto fora legalmente criado.

Houve  superávit  orçamentário  no  importe  de  84,48%  e  consequente
aumento dos resultados financeiro,  econômico e patrimonial em relação ao exercício
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anterior, o mesmo ocorrendo com a arrecadação das receitas, que tiveram acréscimo
em 2018.

Consta que a Origem tem adotado formalmente as providências quanto aos
direitos  a  receber  dos  órgãos  municipais.  Quanto  aos  parcelamentos  dos  débitos
previdenciários,  verifico que as parcelas referentes a parcelamentos anteriores foram
devidamente quitadas em 2018.

Não vejo a  incompatibilidade mencionada pela fiscalização,  de que três
membros do “Conselho de Administração” não possuíam qualificação para desempenhar
suas funções.

A legislação referente ao Fundo de Previdência do Município de Jaguariúna
não dispõe que os representantes que integrarão esses órgãos serão escolhidos entre
pessoas de reconhecida capacidade e experiência,  preferencialmente,  com formação
superior, apenas constando do artigo 89 da Lei Complementar nº 88/2009 os critérios
para escolha dos representante de categorias dentro da municipalidade.

Há no Decreto Municipal nº 3.420/2016 no parágrafo 1º do artigo 30 que os
candidatos a membros do Conselho de Administração deverão demonstrar escolaridade
mínima correspondente a curso completo de ensino médio.

Dessa forma, não havendo dispositivo legal que defina a qualificação dos
componentes  dos  órgão  do  referido  Fundo,  cabe  ressaltar  que,  muito  embora  a
Resolução CMN n.º 3.922/2010, no seu artigo 1º, § 2º, exija dos responsáveis pelos
RPPS  e  dos  demais  participantes  do  processo  decisório  dos  investimentos
conhecimento técnico, tal exigência não se confunde com nível de escolaridade superior
em restritas áreas de conhecimento, uma vez que pode ser atendida de diversos modos,
como, por exemplo, por meio de conclusão de cursos de capacitação, especialmente,
dos que conferem o Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social.

Haverá a Unidade Gestora de diligenciar  para que os membros do seu
Conselho  de  Administração  e  do  Comitê  de  Investimentos  sejam  adequada  e
constantemente  capacitados  para  o  exercício  de  suas  atribuições,  atuando
especialmente  junto  ao Legislativo  e  ao Executivo  locais  para  que a  nomeação dos
conselheiros a cargo desses Poderes recaia sobre agentes com experiência profissional
e suficientes conhecimentos técnicos relacionados à gestão do RPPS.     

No tocante ao atuário, verificou-se déficit atuarial de R$ 11.186.625,15, o
que demonstra a saúde financeira do Instituto no exercício em questão, tendência já
apresentada  nos  exercícios  de  2014,  2015  e  2016  em  que  os  déficits  foram,
respectivamente, de R$ 13.636.302,93, R$ 9.369.135,21 e R$ 6.300.863,91.

Apurou-se que no exercício em exame houve aportes adicionais por parte
dos órgãos municipais no montante de R$ 6.265.607,77, por meio de recolhimento de
alíquota suplementar, para equacionamento do deficit atuarial.

No entanto, de acordo com o item 12.1 do Relatório Atuarial referente ao
exercício  em  exame,  o  atual  plano  de  cobertura  do  deficit  técnico  encontra-se
insuficiente, sendo necessário um novo plano de cobertura.
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As  sugestões  ofertadas  foram  da  cobertura  do  déficit  atuarial  por
intermédio de alíquotas suplementares crescentes ou aportes anuais,  a serem pagos
com dotações orçamentárias ou imóveis, desde que haja previsão legal para qualquer
alternativa a ser utilizada.

Dessa  forma,  DETERMINO  à  Origem  que  elabore,  em  conjunto  com
executivo  municipal,  um estudo acerca da exequibilidade do plano de amortizações,
consignando medidas que serão adotadas a fim de equacionar o déficit atuarial apurado,
e do impacto atuarial  nos próximos anos, além da sustentabilidade para  o  presente
Regime Previdenciário.

Destaco que o plano de amortização proposto pela Legislação Municipal
deverá estar acompanhado de demonstrativo da viabilidade orçamentária e financeira do
ente  federativo,  em atendimento  ao disposto pelo art.  19,  §  2º,  da  Portaria  MPS nº
403/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21/2013.

Quanto  à  gestão  de  investimentos,  verifico  que  a  Origem  atendeu  à
Resolução  CMN  n.°  3922/2010,  tendo  sido  observados  os  critérios  de  segurança,
rentabilidade,  solvência  e  liquidez,  auferindo  rentabilidade  positiva  no  exercício  em
exame na ordem de 9,52%, equivalente a ganhos no montante de R$ 10.949.815,03,
sendo muito próximo a meta atuarial, qual seja, 9,55%.

Toda  a  lógica  do  sistema  previdenciário  pressupõe  não  só  o  equilíbrio
financeiro-atuarial,  mas  também  a  aplicação  do  capital  acumulado  em  fundos  de
investimentos  seguros,  de  modo  que  a  rentabilidade  da  carteira  de  investimentos
consiga atingir a meta atuarial a priori estabelecida, o que verifiquei no caso em análise.

No tocante a contratação de empresa de consultoria Crédito e Mercado em
2017, teço as ponderações seguintes.

Quanto ao 1°  Termo Aditivo,  assinado em 21/09/2018,  que prorrogou o

contrato  firmado  entre  o  RPPS  de  Jaguariúna  e  a  Empresa  Crédito  e  Mercado,

considero, de início, que não se pode acolher as justificativas da Origem no sentido de

que não teria ocorrido o trânsito em julgado com o advento da decisão condenatória no

âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, e de que a referida ação passou em julgado

tão somente em 30/01/2019. 

Isso,  pois  nota-se  que  em  19/06/2018  o  STF  negou  o  seguimento  ao

recurso extraordinário interposto pelo recorrente (ARE 1138959, DJE nº 125, divulgado

em 22/06/2018, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, decisão com trânsito em julgado

da em 15/09/2018) que, não seria dotado, ademais, do efeito suspensivo, a teor do art.

1029, §5º do CPC.

Portanto, reputo que a decisão que condenou o então sócio majoritário da

empresa  Starboard  Participações  LTDA.  transitou  em  julgado  em  30/05/2018,  após
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revisão da decisão de 2° instância pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,  é  de  se  ponderar  que,  consoante  expressamente  previsto  no

artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), somente as sanções de

perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos exigem o trânsito em

julgado da sentença condenatória para serem executadas. Por conseguinte, as demais

sanções previstas no art.  12 da mencionada lei,  dentre elas a sanção de vedação à

contração com o poder público,  não se sujeitam ao trânsito em julgado da sentença

condenatória para surtirem os efeitos que lhe são próprios.

Fio-me,  portanto,  nas  informações  extraídas  do  portal  do  CNJ

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm

/visualizar_condenacao.php?seq_condenacao=77184)  que  estipula  que  o  início  da

proibição de contratar  com o poder  público se deu a partir  de 30/05/2018. Portanto,

nesse caso em específico, não discuto acerca do início da execução da referida sanção,

uma vez que tal informação consta expressamente daquele portal.

Nada obstante, observo que a informação acerca da proibição do então

sócio majoritário da empresa Starboard Participações LTDA. de contratar com o Poder

Público foi cadastrada no portal do CNJ apenas em 29/01/2019 (https://www.cnj.jus.br

/improbidade_adm/visualizar_condenacao.php?seq_condenacao=77184).  De  igual

sorte,  a referia  informação passou a constar  do sistema do Portal  da Transparência

apenas  em  11/09/2019  (http://transparencia.gov.br/sancoes/ceis/108518154).  A

publicidade da execução, portanto, sucedeu a data de assinatura desse 1º Termo Aditivo

que, como falado acima, se deu em 21/09/2018, tornando impossível ao gestor conhecer

tal impedimento ao tempo da prática do ato.

Nesse  passo,  considerando  que  a  formalização  do  1°  Termo  Aditivo

ocorreu em 21/09/2018 e que, naquela data, as informações sobre a proibição do então

sócio majoritário da empresa Starboard Participações LTDA. de contratar com o Poder

Público  ainda  não  haviam  sido  cadastradas  no  Portal  do  CNJ  e  no  Portal  da

Transparência,  entendo  não  haver  qualquer  irregularidade  na  assinatura  do  termo

aditivo.

Quanto a conduta da contratada, penso que, em havendo tal desencontro

de informações sobre a execução da pena, não fica claro que a empresa se encontrava

no  dever  jurídico  de  confessar  tal  restrição  de  direito.  Ademais,  consta  que  desde

16/10/2019 o apenado não integra mais o bloco de controle societário da pessoa jurídica

mencionada, de forma que, também, não há o que dar seguimento no âmbito deste
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Tribunal quanto a eventuais repercussões atuais do fato, exaurindo o que me compete

apreciar. 

É o quanto basta para concluir, no que afeta a análise destas contas, que

não há nada de errado no ato praticado.

Nada obstante, determino o encaminhamento de cópias do termo aditivo

em  testilha  e  das  defesas  da  Empresa  e  da  origem,  bem  como  desta  decisão,  à

Promotoria de Justiça de Francisco Morato, a título de informação, para que o parquet

avalie  eventual  descumprimento  do  quanto  decidido  nos  autos  do

processo 0001539-80.2009.8.26.0197 (197.01.2009.001539).

Ademais, como tenho feito em outros processos, sugiro que as seguintes
cláusulas sejam incluídas nos contratos firmados para este fim:

a)  que  o  objeto  do  contrato  será  executado  em  estrita
observância das normas da CVM, inclusive da IN/CVM 592/2017;

b) que as análises fornecidas serão isentas e independentes;
e

c)  que  a  contratada  não  percebe  remuneração,  direta  ou
indireta,  advinda  dos  estruturadores  dos  produtos  sendo  oferecidos,
adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no art. 18,
III, “a” da Resolução CMN n.° 3.922:

Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando
a prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos
do regime próprio de previdência social:

(...)

III  -  a  contratação  sujeitará  o  prestador  e  as
partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação
às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência
social, a fim de que:

a)  não  recebam  qualquer  remuneração,
benefício  ou  vantagem  que  potencialmente  prejudiquem  a
independência na prestação de serviço; (...)

Por todo o exposto, e nos termos do que dispõe a Resolução n° 03/2012 deste
Tribunal,  JULGO REGULARES  as  contas  do  FUNDO  ESPECIAL  DE  PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, do exercício
de 2018, nos termos do artigo 33, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 709/93, dando-
se quitação ao responsável, excetuando os atos pendentes de apreciação.

Por  fim,  esclareço  que,  por  se  tratar  de  procedimento  eletrônico,  na
conformidade  da  Resolução  nº  1/2011,  a  íntegra  da  decisão  e  demais  documentos
poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico
– e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se, por extrato.
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1. Ao Cartório  para extrair  cópias do 1º termo aditivo mencionado, bem
como das defesas produzidas, peças técnicas e esta decisão, enviando-as à Promotoria
de Justiça da Comarca de Francisco Morato, a título de informação, para que o parquet
avalie  eventual  descumprimento  do  quanto  decidido  nos  autos  do
processo 0001539-80.2009.8.26.0197 (197.01.2009.001539).

2. Ao cartório para certificar o trânsito em julgado.
3. Após, ao arquivo.

CA, 13 de Agosto de 2020.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
AUDITOR

AMFS-04

PROCESSO: TC-00002999.989.18-9

ÓRGÃO: FUNDO  ESPECIAL  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS
SERVIDORES  PUBLICOS  DO  MUNICIPIO  DE
JAGUARIUNA

ADVOGADO:  WAGNER  FERREIRA  DE  BRITO
(OAB/SP 256.159)

RESPONSÁVEL: WAGNER FERREIRA DE BRITO - Gestor

INTERESSADA: CRÉDITO  &  MERCADO  GESTÃO  DE  VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:  ALAÍDE  MIRIAN  ALVES  BERTINI
(OAB/SP 26.345) /  ANTONIO M FERREIRA (OAB/SP
27.092)  /  GUSTAVO  GEORGE  DE  CARVALHO
(OAB/SP  206.757)  /  JOAO  CARLOS  BERTINI
FERREIRA (OAB/SP 228.091)

RESPONSÁVEL: EDUARDO BALCONI NAKAMURA - Sócio Administrador 

EM EXAME: Prestação  de  Contas  dos  Gestores  de  Previdência
Municipal do Exercício de 2018

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

EXTRATO:    Pelos  motivos  expressos  na  sentença  referida,  JULGO
REGULARES  as  contas  do  FUNDO  ESPECIAL  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, do exercício de 2018,
nos termos do artigo 33, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 709/93, dando-se
quitação  ao  responsável,  excetuando  os  atos  pendentes  de  apreciação   Por  fim,
esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução
nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante
regular  cadastramento  no  Sistema  de  Processo  Eletrônico  –  e.TCESP,  na  página
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www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

CA, 13 de Agosto de 2020.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
AUDITOR

AMFS-04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS. Sistema
e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-
processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento:

2-MDE4-HKCN-614S-BIKM
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