
CONCLUÍDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS EX-DIRIGENTES DO SERPROS 
PUNIDOS PELA PREVIC. 

 

Relato de Wanner Pinheiro 

 

Aberta a sessão da CRPC (Câmara de Recursos da Previdência Complementar) em 
06/07/2016 às 09h50, o primeiro item da pauta foi a continuação do julgamento dos 
recursos dos ex-dirigentes do Serpros punidos pela Previc. 

 

A relatora, Sra. Nélia Maria de Campos Pozzi, iniciou a leitura do seu voto às 10h02.  
No preâmbulo do voto disse que riscos de mercado não podem ser utilizados sempre para 
justificar perdas nas aplicações (investimentos) dos fundos de pensão. Informou também 
que o seu voto estava dividido em cinco partes. 

A seguir, foram individualmente relatadas e votadas oito preliminares. Todas as 
preliminares tinham a ver com alegações dos recorrentes para obter a anulação do 
processo. A relatora comentou extensamente cada uma e ao final de cada preliminar votou 
pela rejeição da mesma, sendo acompanhada por unanimidade dos conselheiros. Este 
processo repetiu-se por oito vezes e todas as preliminares foram rejeitadas. 

 

Às 11h30 foi suspensa a reunião e reiniciada às 13h30. 

 

Às 13h41 a relatora começou a leitura do seu voto de mérito, no qual abordou os 
investimentos objeto de contestação, as responsabilidades administrativas (e criminais), a 
dosimetria das penas aplicadas e finalizou o seu voto propondo a manutenção das 
conclusões da Comissão de Inquérito e de todas as punições aplicadas pela Previc. 

 

A seguir, alguns conselheiros fizeram breves considerações. Todos elogiaram o voto da 
relatora pela precisa e detalhada fundamentação, além da clara conclusão. 

 

Na etapa final do julgamento, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade dos 
conselheiros, mantendo integralmente todas as punições aplicadas pela Previc, sem 
qualquer exceção ou modificação. 

 

O julgamento terminou às 15h50. 

 

A secretaria da CRPC me informou o seguinte: 

1. Nos próximos dias a decisão será publicada no DOU. 
2. Aproximadamente em até 10 dias, o voto será publicado na íntegra no site do Ministério 
da Previdência e assim teremos acesso ao mesmo. 
3. O processo será devolvido à PREVIC, a quem deveremos solicitar o relatório da 
Comissão de Inquérito. 

 


