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FUNDAQAO SANEPAR DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUSAN,
Entidade Fechada de Previdencia Complementar (EFPC), sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 75.992.438/0001-00, com sede na Rua Ebano Pereira, n° 309, Centro, 
Curitiba/PR, CEP: 80.410-240, neste ato representada por sua Diretora-Presidente que abaixo 

subscreve, vem, com fundamento no que dispoe a Constitui$ao Federal, a Lei n° 8.666/93 e as 

Leis Complementares n° 108 e 109, ambas do ano de 2001, apresentar

RECURSOADMINISTRATIVO

Em face da decisao exarada pela Comissao para Instituigao de Regime de Previdencia 

Complementar do Municipio de Maringa (doravante apenas “Comissao”) e protocolizada junto a 

FUSAN em data de 07/04/2022, pelas razoes de fato e de direito que a seguir passa a expor.

I - SlNTESE FATICA E PROCESSUAL

Como e cedigo, a FUSAN foi vencedora do PROCESSO DE SELEQAO 

PUBLICA PARA CONTRATAQAO DE EFPC (EDITAL N° 001/2021) e, como consequencia, apos 

a homologagao, apresentou a Comissao o Plano de Custeio, que e o documento elaborado pelo 

atuario responsavel pelo acompanhamento do Plano de Beneficios Previdenciarios, no qual e 

estabelecido o nivel de contribuigao necesscirio a constituigao das reservas garantidoras de 

beneficios, fundos e provisoes, bem como a cobertura das demais despesas, em conformidade 

com os criterios fixados na lei e nos normativos infralegais.

1.

2. Ocorre que, a partir da apresentagao do Plano de Custeio, a Comissao iniciou 

uma serie de indagagoes acerca do referido documento, tendo fixado como principal ponto

&
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controvertido a obrigagao legal de os assistidos do Plano a ser patrocinado pelo Municipio 

participarem do custeio administratlvo.

A questao controvertida foi tratada pela Comissao como uma “inconsistencia", 
pois, afirma que o Plano de Custeio apresentado pela FUSAN esta dissonante do Edital e 

. tambem da Proposta, motive pelo qual Notificou a FUSAN, em 24/03/2022, para que realizasse 

os ajustes necessarios no sentido de eliminar tai previsao.

3.

4. A FUSAN apresentou Contranotificagao explicitando que a Proposta 

apresentada atendeu a todos os criterios previstos em Edital, bem como que a cobranga da 

referida Taxa e prevista na Lei Complementar n° 108/01, sendo, portanto, obrigatoria cuja 

observancia e cogente nas relagoes entre as EFPC e os Municipios.

5. Todavia, em data de 07/04/2022 a FUSAN foi surpreendida com a decisao da 

Comissao que entendeu pela desclassificacao da ora Recorrente, com o fundamento de que a 

Proposta outrora apresentada esta "em desacordo comb Edital".

Conforme restara demonstrado a seguir, a FUSAN apresentou sua Proposta e 

Plano de Custeio embasada na Lei regente do sistema de previdencia complementar, nao 

servindo a justificativa da Comissao como base para a desclassificagao, motive pelo qua! a 

decisao devera ser reformada, sob oena de enseiar multas e sancoes de cunho pessoal. a ser 
atribuida aos resoonsaveis oelo cometimento das ileqalidades constatadas em processo cuia

6.

leaislacao nao foi observada.

II - DA PROPOSTA APRESENTADA PELA FUSAN E SUA OBEDIENCIA A LEI

7. Alega o Municipio de Maringa que:

“(...) irhpossivel a celebfagao de cpntrato nos termos propostos pela FUSAN 
eis que o mesmo abarca taxas nao previstas no edital e nem na proposta. 
Diante dos fatos acima mencionados e conforme deliberagao da comissao, a 
proposta apresentada pela FUSAN esta em desacordo com o edital, logo a 
mesma esta desclassificada.".

A reconsideragao da decisao pela desclassificagao da FUSAN pela Comissao e 

medida que se impoe, mormente pelo fato de que a comparagao entre o que foi previsto em
8.
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Edital e o que foi respondido pela FUSAN em sua Proposta nao reoresenta nenhuma 

ilegalidade, pois, se assim o fosse, a FUSAN nao teria obtido a melhor pontua$ao e, 

consequentemente, nao seria declarada vencedora.

9. Em edital, questionou o Municipio de Maringa:

1. Informar a forma de custeio para a administragao do piano por meio 
de taxas de administragao e de carregamento, cobradas dos 
participantes sobre as contribuigoes e/ou saldo de conta. Os valores 
apresentados nesta proposta devem ser expresses em percentual, com 
duas casas decimals.M1 
(Destacou-se)

10. E todas as participantes do certame, ou.seja, inclusive a FUSAN. responderam 

qual seria o custo a ser cobrado dos participantes do piano a titulo de taxa de carregamento 

e/ou administragao.

Assim foi a resposta da FUSAN:

“Para a adesao da Prefeitura ao piano Viva Mais Multi Prefeituras que 
permitira a adesao de diversas .prefeituras, conforme Regulamento anexo, a 
proposta da.Fusan e a adogao da taxa de carregamento de 3,00%.
Para, a adesao da Prefeitura ao piano Viva Mais Multi Prefeituras que 
permitira a adesao de diversas prefeituras, conforme Regulamento anexo, a 
proposta da Fusan nao sera adotada a taxa de administragao, o que signifies 
que ela e de 0,00%.".

Ainda, voltando-se tao somente ao ponto do Edital, surge o seguinte 

questionamento: Por qual motive a FUSAN faria coristar em sua proposta a previsao da taxa 

para os assistidos se o Municipio nao assim questionou? Exigir que a FUSAN previsse tal custo 

e o mesmo que fada-la a apresentagao da proposta menos vantajosa, eis que preveria despesa 

que as demais proponentes nao previram, fato que, indubitavelmente, impactaria no resultado do 

certame.

11.

12. Em que pese a ausencia de questionamento por parte do Municipio no contexto 

acima apresentado, a FUSAN, ao apresentar a definigao do “Plano de Custeio” assim respondeu 

ao Edital:

Item “2” do Edital (“CONDIQOES ECON6MICAS DA PROPOSTA").

fw-
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d. piano de custeio;

O piano de custeio, eslabclcce as fpntcs de contriboi^pcs nccessdrias a consiitui^ao do fundo 
dc rescrva e cobcrtura dc demais desgcsas^jndicando o pcrccntual dc financiamcnlo pclo 
palrocinador. pclos participantcs|c assislidos.|

13. A previsao da cobranga da taxa para os assistidos nao e condigao constante no 

Plano de Custeio apenas da FUSAN, mas sim de toda e qualquer EFPC que venha a firmar 
Convenio de Adesao com algum ente da administragao publica, eis aue tal cobranca esta 

expressamente prevista em lei, conforme ja exaustivamente demonstrado pela FUSAN (seja 

por ocasiao da reuniao presencial junto a Prefeitura Municipal de Maringa, seja pela 

apresentagao da Contranotificagao, em 29/03/2022).

14. A redagao do artigo 6° e 7° da Lei Complementar n° 108/01 e de clareza fmpar
e assim dispoem:

Art. 6°. O custeio dos pianos de beneficios sera fesDonsabiiidade do 
patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.

Art. 7°. A tyespesa Jdministrativa _ da entidade 1 de _ previdencii 
complementar sera custeada peio patrocinador e pelos participantes e 
assistidos. atendendo a limites e criterios estabeiecidos pelo orgao 
regulador e fiscalizador.

15. Ante todo o exposto, conclui a FUSAN que a proposta apresentada atendeu ao 

edital e, ainda, aue o Plano de Custeio atende a Lei, cuja forga hierarquica e de inconteste 

superioridade,

III - DA INFUNDADA MOTIVAgAO QUE CONCLUIU PELA DESCLASSIFICAQAO
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16. Primeiramente, insta destacar que a saida encontrada pela Comissao que 

calhou na desclassificagao da FUSAN, nao encontra resoaldo legal, eis que ja superada a fase 

de habilitagao da proposta, a auai. nao so foi considerada adeauada para fins de atender as 

exigencies do ato convocatorio da licitacao. como tambem foi reconhecida como mais vantaiosa

pela Comissao em teia.

Neste sentido, como bem pontuou o Procurador do Municlpio de Maringa, Dr. 
Francisco Borba lacovone2, a Gomissao necessita verificar o cabimento da “revogagao do 

certame, com publicagao de urn novo, prevendo como urn dos criterios de selegao a cobranga de 

taxa de carregamento sobre saque, com o intuito de obter a melhor proposta para os servidores 

municipais.”.

17.

I.

18. Todavia, a decisao da Comissao que ora se recorre demonstra uma postura 

contumaz em nao reconhecer a falha editalicia apta a ensejar a revogagSo do certame,
conforme indicado pela propria Procuradoria do Municipio de Maringa em seu parecer3.

A redagao de urn Edital, como o que ora se apresenta, deve ser clara e obietiva, 

de forma a evitar erros ou contradigoes que dificultem seu entendimento ou levem a 

interpretagoes equivocadas por parte dos Proponentes e, e neste context© que a FUSAN 

entende que a motivagao para a desclassificagao 6 descabida e desamparada legalmente, haja 

vista aue esta sendo desclassificada oelo Municioio por cumprir a lei.

19.

Diante disso, requer seja reformada a decisao exarada pela Comissao 

responsavel pela selegao da EFPC, por entender que agiu nos estritos limites legais, motivo pelo 

qual deve ser dado prosseguimento ao certame, com a assinatura do Convenio de Adesao, nos 

termos da fundamentagao supra.

20.

IV- DA IMPOSSIBILIDADE DE SE NEGAR A APLICAQAO E 0 CONHECIMENTO 

DA LEI COMPLEMENTAR N° 108/2001

2 Parecer Juridico n° 453/2022 - NLC, exarado em data.de 31/03/2022.

3 Parecer Juridico disponivel em:
https://www.maringaprevidencia.com.br/sistema/arquivos/1/040422135847_parecer_n_4532022_pdf.pdf

v
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21. A Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei n° 4.657/42, 
estipula em seu artigo 3° que:

Art. 3s Ninauem se escusa de cumprir a lei, alegando que nao a 
conhece.

A Lei Complementar n° 108/01, que “dispoe sobre a relagao entre a Uniao, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municipios. suas autarquias, fundagoes, sociedades de 

economia mista e outras entidades publicas e suas. respectivas entidades fechadas de 

previdencia complementar" e de pleno conhecimento de todos os envolvidos no certame em 

debate.

22.

23. 0 Municipio, em momento algum, rebateu a afirmagao da FUSAN quanto a
obrigatoriedade de custeio administrative pelos assistidos, a qual se fundamenta no teor dos 

artigos 6° e 7° da Lei Complementar n° 108/01.

24. Tal fato faz presumir que o Municipio de MaringS possui pleno conhecimento da 

Lei, em especial, da Lei Complementar n° 108/01, desde a fase de recebimento das Propostas.

25. Portanto, nao ha aue se falar em desconhecimento da Lei, mormente quando 

se trata de ente components da Administragao Publics Direta, que possui o assessoramento de 

Procuradores com pleno e total entendimento da hermeneutics jurtdica.

Tambem por este motivo que a FUSAN entende que a Comissao, ao decidir 
pela desclassificagao, o fez de forma desmedida e desamparada legalmente, motivo pelo qual 
pugna pela reforms da decisao para o fim de reconhecer que a lei possui aplicagao cogente, 
motivo pelo qual nao ha irregularidade alguma no Plano de Custeio apresentado pela 

FUSAN.

26.

V- DAS SANQOES E PENALIDADES AS QUAIS OS ENVOLVIDOS NO 

CERTAME SE SUJEITAM

O Decreto n0 4.942/03, que preve as hipoteses de aplicacao de oenalidades 

administrativas na apuragao de responsabilidade por infragao a iegislagao no ambito do regime da
27.

i ST
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previdencia complementar, operado pelas entidades fechadas de previdencia complementar, assim 

preve:

Art. 22. A inobservancia das disposi$des contidas nas Leis 
Complementares n°s 108, de 29 de maio de 2001. e 109. de 2001. ou de 
sua reaulamentacao. suieita o infrator as seauintes ~benalidades 
administrativas:

I - advertencia;
ll-suspensao do exercicio de atividades em entidade de previdencia 
complementar pelo prazo de ate cento e oitenta dias;
III - inabilitagao, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercicio de cargo ou 
fungao em entidade de previdencia complementar, sociedades seguradoras, 
instituigSes financeiras e no servigo publico; e
IV - multa de R$ 2.000.00 (dois mil rea/s) a R$ 1000.000.00 (um milhao 
de reaisi. devendo estes valores, a partir de 30 de maio de 2001, ser 
reajustados de forma a preservar, em carater permanente, seus valores 
reals.
§ 1° A penalidade prevista no inciso IV podera ser aplicada cumulativamente 
com as constantes dos incisos I, II ou III.

28. Depreende-se da leitura do artigo acima que, a ignorancia quanto ao teor dos 

artigos 6° e 7° da Lei Complementar n° 108/01 suieita o infrator fresoonsabilidade civil oessoall a 

incomer nas oenalidades acima elencadas.

O termo “pu de sua regulamentagao” remete, de forma nao limitada, as 

Resolugoes emanadas pelo Conselho Nacional de Previdencia Complementar (CNPC).

29.

30. O CNPC, nova denominagao do entao Conselho de Gestao da Previdencia 

Complementar (CGPC), orgao com a fungao de regular o regime de previdencia complementar 

operado pelas EFPC, fixa que sao fontes de custeio para a cobertura de despesas 

administrativas a contribuicao do patrocinador. dos participantes e assistidos, conforme

se extrai da Resolugao CNPC n° 48/2021:

DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Segao I
Fontes de custeio .
Art. 3° As fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas 
dos pianos de jeneffcios operados pelas entidades sao:
I - contribuicao dos participantes_e_assistldos;
II - contribuigao dos patrocinadores e instituidores;
III • reembolso dos patrocinadores e instituidores;
IV - resultado dos investimentos;
V - receitas administrativas;
VI - fundo administrativo;

6 ESS
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VII - dotagao inicial; e 
Vlll-doagoes.

Sendo assim, o mesmo Decreto n° 4.942/03 que preve penalidades para a 

inobservancia da Lei Complementar n° 108/01, em seu artigo 63, preve a seguinte penalidade:
31.

Art. 63. Deixar de constituir reservas tfecnicas, provisoes e fundos, de 
conformidade com os critMs e normas fixados peto Conselho de 
Gestao da Previdencia Complementar e pela Secretaria de Previdencia 
Complementar. _______
Penalidade: multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser
cumulada com suspensao pelo prazo de ate cento e oitenta dias ou com 
inabilitagao pelo prazo de dois a dez anos.

32. Isto posto, entende a FUSAN que na hipdtese de o Municipio de Maringd assinar 
Convenio de Adesao com outra Entidade sem a previsao da cobranca do custeio 

administrativo pe/os assistidos estar^ diante de uma irregularidade apta a ensejar a 

intervengao da Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar (PREVIC), com a 

consequente instauragao de inquerito administrativo, estando cientes desde ja que os envolvidos 

que, comprovadamente, transgredirem & tegislagao, responderao pelas sangoes e multas 

pessoalmente, nos termos do que dispoem os artigos 63 e seguintes da Lei'Complementar n° 
109/01, bem como no que preveem os artigos 37 e paragrafo unico do artigo 2° do Decreto n° 

4.942/03.

VI - DA DIVERG&NCIA INTERPRETATIVA QUE CARECE DE CONSULTA A PREVIC

De modo objetivo, a FUSAN entende que quando hd divergencia quanto d 

interpretagao da legislagao aplic&vel d relagcio juridica a solugao mais inteligente 6 a de 

submeter d controv6rsia a urn terceiro imparcial ou ao broao fiscalizador. o qual, ao final da 

an£lise, se pronunciara sobre qual 6 o entendimento a prevalecer.

33.

34. Atualmente, a PREVIC possui tal prerrogativa.

35. For este motivo que o referido 6rg§o editou a lnstrug§o PREVIC n° 04, de 24 de 

agosto de 2018, a qual “dispoe sobre as consultas para elucidacao de duvidas relativas £ 

interpretagao da legislagao do regime de previdencia complementar fechada".
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36. Referida instrugao, preve:

Art. 2° Para os fins do disposto nesta Instrugao, entende-se oor consults o 
reauerimento aue tenha oor obieto a elucidacao de duvida. relativa a
aplicacao em caso concreto das normas aue discfolinam o regime de
orevidencia comolementar fechada.
(Destacou-se).

37. 0 artigo 10 da mesma instrugao, estipula o prazo para resposta por parte da

PREVIC, como se ve:

Art. 10, A consulta sera analisada e respondida pela Previc no prazo de trinta 

dias, contados da data de disporiibilizagao pela EFPC de todas as 

informagoes e documentos necessaries, prorrogSveis por igual perlodo, 
desde que devidamente motivada.

38. Diante disso, a FUSAN manifesta seu interesse em dirimir a controv6rsia 

formulando consulta a PREVIC, cujo objeto de analise sera a obrigatoriedade da cobranga do 

custeio administrative dos assistidos, servindo a conclusao da PREVIC como node para o 

prosseguimento do certame. Judo isso para que se evite a anulagao do process© licitatorio em 

momento superveniente, pela inobservancia da legislagao vigente.

VII - DOS PEDIDOS

39. Diante dos fundamentos supra, pugna a FUSAN pela reforma da decisao: 

reouerendo e suaerindo o aue segue:

a) Seja reconhecido que, a adequagao do Convenio de Adesao nos termos 

solicitados pela Com/ssao, implica em manifesta transgressao a Lei, motivo pelo qual nao se 

pode ser exigido nem da FUSAN, nem de qualquer outra EFPC participants do certame, a 

exclusao da participagao dos assistidos no custeio administrative do piano;

b) Com o reconhecimento de que trata o item “a", seja reformada a decisao para o 

fim de dar prosseguimento ao certame, com a posterior assinatura do Convenio de Adesao, nos 

termos do que foi repisado pela FUSAN.

rtr.
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Em prevalecendo o entendimento da Comissao quanto a necessidade de readequapao 

do Plano de Custeio, pugna a FUSAN pela submissao da questao a analise da PREVIC, cujo 

parecer vinculara a decisao da Comissao no sentido de reconhecer a superioridade da Lei face 

aodispostonoEdital.

Em nao sendo este o entendimento da Comissao, pugna:

c) Seja acatada a opiniao juridica materializada no Parecer n° 453/2022, de autoria 

do Procurador do Municipio de Maringa, Dr. Francisco Borba lacovone, em especial a expressa 

indicagao de revogagao do certame, em busca da proposta mais vantajosa, com a publicagao de 

novo edital - desta vez prevendo o valor a ser cobrado a titulo de despesa ad'ministrativa pelos 

assistidos.

A FUSAN registra que discorda integralmente da posigao tomada pela Comissao,

bem como discorda do julgamento da mesma que culminou na desclassificagao, entendendo que 

todas as consideragoes feitas no presente Recurso suprimem qualquer divergencia 

anteriormente havida, aguardando-se que a proxima manifestagao da Comissao seja para a 

assinatura do Convenio de Adesao.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos a disposigao.

Curitiba, em 13 de abril de 2022.

• sss::

CLAUDIA TRINDADE
Diretora-Presidente
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