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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ___ Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob nº 18.675.983/0001-21, com sede na Rua Carijós, 45, Centro, Pouso 

Alegre - MG, CEP: 37.550-050, e-mail: procuradoria@pousoalegre.mg.gov.br, por 

intermédio da Procuradoria-Geral do Município (doc. 1), com endereço para intimação 

na Rua Adalberto Ferraz, nº 190, Centro, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.550-104; 

conjuntamente com o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO 

ALEGRE – IPREM, autarquia pública municipal vinculada ao Poder Executivo, inscrito 

no CNPJ sob nº 86.754.348/0001-90, com sede na Praça João Pinheiro, 229, Centro, 

Pouso Alegre - MG, CEP: 37.550-191, e-mail: presidencia@iprem.mg.gov.br, vêm à 

respeitosa presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

– com pedido liminar inaudita altera pars – 

Em desfavor de:  

DMF Advisers Consultoria Financeira Ltda [Antiga Di 

Matteo Consultoria Financeira], inscrita no CNPJ sob nº 

11.748.236/0001-27, com sede na Avenida Vinte, 712, Centro, 

Rio Claro - SP, CEP: 13.500-500; 

 

Renato de Matteo Reginatto, brasileiro, empresário, inscrito 

no CPF sob nº 220.195.848-32, endereço incerto; 

 

Patrícia Almeida Alves Mission, brasileira, economista, 

inscrita no CPF sob nº 303.945.698-90, residente e domiciliada 

na Avenida Nove, 1.590, Rio Claro - SP, CEP: 13.503-256; 
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Eduardo Felipe Machado, brasileiro, médico, inscrito no CPF 

sob nº 512.174.496-04, residente e domiciliado na Rua Adolfo 

Olinto, 315, Centro, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.550-970;  

 

Agnaldo Perugini, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 

634.285.126-34, residente e domiciliado na Rua Capitão José 

de Souza, 74, apto 3, Campinas - SP, CEP: 13.010-219; 

 

Cristiano Lemos, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 

042.001.996-02, residente e domiciliado na Rua Umuarama, 

75, Jatobá, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.557-541;  

 

Aguinaldo Claret de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF sob 

nº 035.990.086-04, residente e domiciliado na Rua José 

Manoel Moreira, 85, Jardim Frederico II, Pouso Alegre - MG, 

CEP: 37.551-207;  

 

Marlei Junqueira e Silva, brasileira, inscrita no CPF sob nº 

586.764.906-78, residente e domiciliada na Rua das Violetas, 

4, Jardim Yara, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.550-324; 

 

Eduardo Ferreira Pinto, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 

589.732.736-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Sarkis, 

81, Primavera, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.552-032;  

 

Dyanne Cristina dos Santos, brasileira, inscrita no CPF sob 

nº 060.650.476-19, residente e domiciliada na Rua Manoel 

Matias, 666, Primavera, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.552-022;  

 

Antônio Gilberto Balbino, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 

692.036.876-53, residente e domiciliado na Rua Archimedes 

Albuquerque Mesquita, 15, Centro, Pouso Alegre - MG, CEP: 

37.550-207;  

 

Vagner Márcio de Souza, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 

833.014.706-10, residente e domiciliado na Rua José Calixto 

Rigotii, 65, Jatobá, Pouso Alegre - MG, CEP: 37.557-535.  

 

Esta ação é proposta com o intuito de reparar dano causado ao IPREM e punir os 

responsáveis por investimentos fraudulentos e desvantajosos, conforme fundamentos 

fáticos e jurídicos adiante articulados, que – em razão da complexidade do tema e do 

volume de páginas – estão referenciados no sumário abaixo: 
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1. DA SÍNTESE DOS FATOS  
 

1. O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre – IPREM é autarquia 

previdenciária vinculada ao Poder Executivo. Rege-se, no âmbito local, pela Lei 

Municipal nº 4.643/2007 e pelos seguintes Decretos: nº 3.788/2012 (Regimento Interno 

do IPREM), nº 3.789/2012 (dispõe sobre o Conselho Deliberativo e Fiscal) e nº 

3.916/2012 (dispõe sobre o Comitê de Investimentos) (doc. 2). 

 

2. O IPREM foi investigado pela Polícia Federal na Operação Encilhamento, que 

apura fraudes envolvendo a aplicação de recursos de Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS’s em fundos de investimento que contêm, entre seus 

ativos, debêntures sem lastro, emitidas por empresas de fachada (doc. 3).  

 

3. Documentos e equipamentos do IPREM foram apreendidos, em 12/04/2018, 

nessa operação. Também foi decretada, pela 6ª Vara Criminal do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, a prisão cautelar dos sócios da Di Matteo Consultoria Financeira 

(atual DMF Advisers Consultoria Financeira Ltda) (Processo nº 0000252-

69.2017.4.03.6181), que prestavam serviços ao IPREM.  

 

4. A Di Matteo Consultoria Financeira prestou assessoria de investimentos, 

formalmente, de 1º/10/2013 (doc. 4) até 1º/02/2018, quando o contrato foi rescindido. 

Inobstante isso, Patrícia Almeida Alves Mission (sócia da Di Matteo Consultoria 

Financeira) continuou a prestar serviços normalmente por meio da Triunfo Consultoria 

(doc. 5).  

 

5. O serviço de consultoria de investimentos, adianta-se, é peça-chave de todas 

as irregularidades perpetradas não só no IPREM como em diversos outros Municípios 

brasileiros. 

 

6. Entre as ditas irregularidades destacam-se: aplicação de recursos em fundos 

de investimento com ativos em debêntures de empresa inativa e sem lastro, imóveis 

com avaliações superiores ao valor de mercado, Cédulas de Crédito Bancário – CCB’s 

inadimplentes, empreendimentos imobiliários sem as devidas licenças e empresas 

com problemas no fluxo de pagamentos. 
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7. Esse contexto motivou a investigação por parte da Controladoria-Geral do 

Município – que também identificou irregularidades na gestão do IPREM (doc. 6) – e a 

intervenção do Poder Executivo, com os objetivos de: 

 

I - assegurar o cumprimento dos princípios e finalidades fixados nos 
arts. 5º e 7º da Lei Municipal nº 4.643/2007, em consonância ao 
princípio da eficiência administrativa; 
II - possibilitar o gozo dos benefícios previdenciários pelos segurados 
ativos, inativos e pensionistas, conforme prevê a Lei Municipal nº 
4.643/2007; 
III - apurar a regularidade na aplicação de recursos econômico 
financeiros pelo IPREM em face das exigências da Lei Municipal nº 
4.643/2007 e das demais normas expedidas pelos órgãos 
competentes; 
IV - indicar, no caso de irregularidades, medidas saneadoras voltadas 
à normalização institucional. 
 

8. A intervenção se efetivou em 23/04/2018 por meio do Decreto Municipal nº 

4.886/2018 (convalidado pelo Decreto-Legislativo nº 158/2018) e prorrogada pelo 

Decreto Municipal nº 4.940/2018 (convalidado pelo Decreto-Legislativo nº 178/2018 – 

doc. 7). 

 

9. É oportuno dizer que a intervenção – mesmo questionada nos Mandados de 

Segurança nº 5002174-07.2018.8.13.0525 e 5005880-95.2018.8.13.0525, ambos 

julgados improcedentes – findou por decisão do Executivo em 25/03/2019, pelo 

Decreto Municipal nº 4.976/2019, quando nova equipe assumiu a gestão do IPREM 

(doc. 8). 

 

10. O Interventor e o Prefeito Municipal também instauraram Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, conduzido por comissão imparcial nomeada pela 

Portaria Conjunta nº 01/2018. Este procedimento transitou em julgado em 03/03/2020, 

com a aplicação da pena de demissão a bem do serviço público em desfavor dos 

servidores processados (que aqui figuram como Requeridos) (doc. 9). 

 

11. No decorrer da intervenção, do Processo Administrativo Disciplinar e de outros 

procedimentos investigatórios coordenados pelo Município, pela Polícia Federal, pelo 

Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, entre outros órgãos, foram identificados 

prejuízos multimilionários sofridos pela autarquia em razão de diversos atos ímprobos 

praticados pelos requeridos, conforme discorreremos a seguir.  
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2. DO DANO AO IPREM E AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL  

O Interventor do IPREM, com o respaldo técnico da Di Blasi Consultoria Financeira, 

estimou como perda patrimonial da autarquia a título de dano emergente – por conta 

de investimentos inidôneos – a quantia de R$ 99.585.757,86 (noventa e nove milhões, 

quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos) – posição de 17/10/2018 (doc. 10).  

A metodologia utilizada está minuciosamente demonstrada na documentação anexa 

(doc. 11). Foi estudado cada um dos fundos geridos por gestores independentes que 

integram a carteira de investimentos do IPREM, aferindo-se a forma de aplicação 

(valor aplicado, período mínimo para resgate, taxa de administração e taxa de saída), 

a composição do fundo (modalidade de investimento, classificação de risco etc.) além 

de outras observações técnicas que não analisaremos a fundo por ora. 

A atual Diretora Presidente do IPREM espera perda ainda maior. Sob sua ótica, no 

cômputo da perda deveria se atentar ao fato de que “é um dos objetivos dos Institutos 

de Previdência aplicar seus recursos de forma diligente para obter rentabilidades 

superiores à meta atuarial” (doc. 12). De fato, deve-se considerar também aquilo que 

se deixou de ganhar (lucro cessante). 

Exemplificando como a perda real do Instituto é superior à desvalorização das cotas 

dos 17 fundos ilíquidos, apresentou-se o gráfico abaixo: 
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Nesta linha de ideias, foi informado que: “somando a perda registrada nos fundos 

ilíquidos com a rentabilidade positiva que não foi auferida em função da iliquidez, 

apenas no ano de 2019, o IPREM teria um ativo de R$ 57.691.238 (cinquenta e sete 

milhões, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e 

sete centavos) superior ao do fechamento do ano” (doc. 12).  

Estudo da equipe técnica da atual gestão do IPREM chegou a uma perda de             

R$ 141.430.409,86 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta mil, 

quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) já contabilizada, em virtude 

de nova precificação dos ativos (indevidamente supervalorizados) somado àquilo que 

se deixou de ganhar (valor investido corrigido por IPCA + 6%) (doc. 13).  

Mais grave consectário desse quadro é a lesão aos milhares de servidores públicos 

ativos e inativos que contribuem para o Regime Próprio de Previdência Social. Embora 

possuam direito subjetivo aos benefícios legais, caso permaneça o atual estado de 

coisas o IPREM não conseguirá ao longo dos anos honrar com a obrigação de pagar 

os benefícios previdenciários devidos.  

Isso é o que prevê a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para o ano de 

2029 (doc. 14): 

De acordo com os Demonstrativos de Resultados de Avaliação 
Atuarial – DRAA, apresentados pelo ente federativo (2015-2018), o 
RPPS tem apresentado recorrentemente resultado deficitário, cujo 
valor atingiu em 2018 a soma de R$ 578 milhões.  
O fluxo atuarial apresentado em anexo ao DRAA de 2018, aponta 
para descapitalização total do plano em 2029, cujo total dos 
recursos garantidores à época era de R$ 418.189.721.51. 

E o colapso vislumbrado será suportado por toda a população pousoalegrense 

por força do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717/1998, que prevê que “a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de 

benefícios previdenciários”. 

Mesmo que não se possa nesse momento precisar o quantum da perda patrimonial 

sofrida pelo IPREM – o que depende de perícia técnica, que desde já se requer – está 

comprovado o dano efetivo ao erário público de pelo menos R$ 141.430.409,86 (cento 

e quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e oitenta 

e seis centavos).  
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Observa-se que essa imprecisão quanto ao dano, que superará a quantia acima 

transcrita, não impede o regular processamento desta Ação de Improbidade 

Administrativa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

Não é razoável impor ao autor que, antes do ajuizamento da ação, 
custeie a produção de uma perícia técnica com vistas à apuração do 
dano material e indicação exata do valor de sua pretensão — isso se 
tiver acesso a todos os dados necessários — para que, no decorrer 
do processo, essa prova técnica seja novamente produzida, agora 
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.534.559/SP). 

Não bastasse a perda patrimonial, também é patente a transgressão a diversos 

princípios da Administração Pública, entre eles o da impessoalidade e o da 

moralidade, e isso per se é causa suficiente para o processamento do feito e a 

punição dos processados, consoante restará evidenciado nesta Ação.  

3. DO MODUS OPERANDI: A RADIOGRAFIA DO GOLPE 

Administradoras de fundos de investimentos imobiliários e em renda fixa emitiam 

títulos podres por intermédio de empresas de fachada e adquiriam esses títulos (que 

não possuíam lastro algum ou eram deficitários) registrando balanço contábil irreal, 

que ludibriava seus investidores (Relatório Parcial da Polícia Federal – doc. 15). 

Os principais títulos eram debêntures, isto é, valores mobiliários emitidos por 

sociedades por ações, representativos de dívida, que asseguram aos seus detentores 

o direito de crédito contra a companhia emissora. No caso, as empresas emissoras 

não funcionavam, inexistindo intenção de pagar o principal e a remuneração no fim do 

prazo estipulado para o resgate. Essas debêntures integravam os ativos de fundos 

geridos por corretoras, administradoras e gestoras inidôneas.  

Exemplificando, uma das corretoras de fundos que receberam recursos do IPREM é a 

Gradual – cujos sócios são réus no processo nº 0007451-11.2018.403.6181, que 

tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, por gestão fraudulenta, desvio de 

recursos, emissão de debêntures sem lastro de fundos e uso de documentos falsos 

(doc. 16) – que teve sua falência decretada em meados de 2019 (processo nº 

1050952-93.2019.8.26.0100 – doc. 17). 
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Consultores financeiros ligados a essas corretoras, administradoras e gestoras de 

fundos com papéis problemáticos procuravam autoridades de institutos previdenciários 

e Prefeitos Municipais em diversos locais do Brasil e os cooptavam oferecendo 

dinheiro, a fim de serem contratadas para guiar a política de investimentos do instituto, 

ditando de quais fundos deveriam ser retirados recursos e em quais deveriam ser 

aportados.  

O suborno e a fraude à licitação por parte da Di Matteo Consultoria Financeira, 

contratada pelo IPREM, foram confessados em depoimento ao Ministério Público 

Federal pela sócia Patrícia Almeida Alves Misson, no caso de Uberlândia / MG (doc. 

18). Eis o que depôs: 

QUE confirma que a CONSULTORIA DI MATTEO já prestava 
serviços de consultoria e assessoria financeira ao IPREMU antes 
mesmo de concluído o procedimento licitatório; QUE os contatos 
eram mantidos previamente com as pessoas de MARCOS BOTELHO 
e MÔNICA SILVA REZENDE através de e-mail; QUE foi RENATO DE 
MATTEO quem orientou a depoente a manter o contato prévio com o 
IPREMU, QUE era RENATO DE MATTEO que indicava os fundos 
que deveriam efetivamente receber os recursos do IPREMU; [...] QUE 
sabe que MARCOS BOTELHO recebia valores de RENATO DE 
MATTEO; QUE entregou caixa envolta em envelope pardo com 
conteúdo que acredita ser dinheiro em espécie para MARCOS 
BOTELHO; QUE MARCOS BOTELHO recebeu o envelope, colocou 
na mochila e saiu; QUE isso ocorreu no escritório da CONSULTORIA 
DI MATTEO, em RIO CALRO SP, a pedido de ARIANE, no final do 
ano 2013 ou 2014; QUE naquela ocasião RENATO DE MATTEO não 
estava no escritório; QUE a depoente normalmente não contatava 
MARCOS BOTELHO porque ele não gostava dela; QUE sabe que em 
determinada ocasião EDMILSON VANCESLAU levou dinheiro em 
espécie para MARCOS BOTELHO; QUE foi o próprio EDMILSON 
quem comentou com a depoente que MARCOS BOTELHO recebeu o 
dinheiro enquanto participava de uma passeata política; EDMILSON 
VENCESLAY era o motorista de RENATO DE MATTEO e sabe 
informar que ele era a pessoa de confiança de RENATO para levar e 
buscar dinheiro [...] 

Sobre a identidade do golpe aplicado nos institutos previdenciários municipais de 

Pouso Alegre e de Uberlândia, colacionamos o posicionamento do Ministério Público 

de Contas, que se refere ao parecer técnico da 1ª Coordenadoria de Fiscalização dos 

Municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (doc. 19): 

Existiam semelhanças entre os investimentos realizados nos 
institutos de previdência de Pouso Alegre e de Uberlândia, tendo 
destacado que a mesma empresa de consultoria atuou em ambos 
municípios, utilizando o nome Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. 
Em Uberlândia e DMF Advisers Consultoria Financeira em Pouso 
Alegre.  
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Contratada a assessoria técnica, eram retirados recursos de fundos de investimento 

sólidos, de bancos públicos e privados de primeira linha, e investidos em fundos de 

alto risco de gestores independentes, ligados direta ou indiretamente aos consultores. 

Essa migração é descrita em nota técnica do Ministério da Fazenda (doc. 15, fls. 135): 

Os dados analisados indicam alterações significativas na carteira do 
conjunto dos RPPS no que se refere ao direcionamento de recursos 
do RPPS para fundos de investimentos com baixa liquidez, em sua 
maioria atrelados a gestores independentes, e com baixo número de 
cotistas. Alguns desses fundos, como se pode anotar das 
informações dos Relatórios de Auditoria, passaram ou passam por 
problemas em seus ativos trazendo incerteza quanto ao recebimento 
dos recursos. Essa incerteza é amplificada em função dos prazos 
existentes para resgate de cotas e/ou prazos longos de conversão de 
cotas, fatos que somente poderão ser aferidos, com precisão, ao final 
desses prazos. A rentabilidade positiva auferida durante o prazo de 
carência, portanto, não se traduz em garantia de recebimento dos 
valores pelo RPPS ao final desse prazo, fato que deve ser verificado 
quando do efetivo resgate dos recursos.  Essa alteração de perfil, 
muitas vezes motivada formalmente pela necessidade de 
diversificação da carteira de investimentos, na amplitude em que foi 
realizada em alguns RPPS, viola, a nosso entender, o princípio da 
segurança e liquidez previstos na Resolução CMN nº 3.922, de 2010. 

Investimentos eram direcionados para fundos ilíquidos, de alto risco e desvantajosos, 

com características como: grande período de carência e impossibilidade de resgate 

prévio (ausência da “cláusula stop loss”) ou, ainda, exigência de “taxa de saída” – uma 

espécie de “pedágio” – incidente sobre o saldo a ser resgatado, entre 15% a 50% do 

valor investido (incompatível com o mercado); e taxa de administração absurdamente 

superior à cobrada por bancos oficiais. 

Esse esquema foi descoberto pela Polícia Federal nas Operações Papel Fantasma e 

Encilhamento. As investigações comprovaram de forma cabal a participação da Di 

Matteo Consultoria Financeira Ltda.  

Na Ação Penal nº 0000131-70.2019.4.03.6181 está demonstrado o envolvimento de 

Renato de Matteo Reginatto (sócio da empresa de consultoria). Ele atuava como sócio 

e administrador das sociedades empresárias não operacionais Columbia Holding e 

Participações S/A e Berkeley Holding e Participações S/A (além de ser próximo do 

administrador da Pacific Holding e Participações S/A), nessa condição emitiu 240 

debêntures sem lastro. Ao tempo da emissão das debêntures as três sociedades 

emissoras possuíam capital social representativo de 0,025% (Pacific) e 0,075% 

(Columbia e Berkeley) do valor emitido em debêntures (doc. 20).  
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Enquanto consultor de seis diferentes RPPS’s (Uberlândia / MG, Pouso Alegre / MG, 

Assis / SP, Várzea Grande / MT, Rondonópolis / MT e Rio Negrinho / SC), indicou que 

aportassem recursos nos fundos Barcelona, Sculptor, São Domingos e outros, 

sabendo que os recursos seriam utilizados para a compra de debêntures sem lastro 

emitidas pela Pacific, Columbia e Berkeley (doc. 15).  

Posteriormente, os recursos dos institutos de previdência foram desviados em seu 

proveito próprio. Neste sentido, transcrevemos trecho da decisão proferida pelo Juiz 

Federal da 11ª Vara Federal Criminal em Minas Gerais nos autos do processo nº 

34575-85.2018.4.01.3800 (doc. 21): 

Contam os autos com o depoimento prestado por Patrícia Mission, 
que também figurou como sócia da empresa Di Matteo Consultoria 
Ltda, no qual declara saber que os recursos do IPREMU eram 
“aplicados em papéis podres, bem como em presas relacionadas ao 
Renato Di Matteo”. Na mesma oportunidade relaciona os fundos 
relacionados a Renato, citando justamente aqueles nos quais os 
recursos do IPREM foram aplicados, a saber SCULPTOR 
MULTIMERCADO, INX BARCELONA, GENDUZ MONZA 
MULTIMERCADO, SÃO DOMINGOS e outros que se traduziam em 
transferência direta de ativos para Renato. 

A denúncia recebida em desfavor de Renato de Matteo Reginatto (processo nº 

0000131-70.2019.4.03.6181) aponta a prática dos delitos descritos no art. 4º, caput, 

art. 5º, caput, por vinte vezes em concurso material, e art. 7º, inciso III, por três vezes 

em concurso material, todos da Lei nº 7.492/1986, c/c o art. 29, caput, e art. 30, caput, 

do Código Penal (doc. 20).  

Segundo a Polícia Federal, por meio da Gradual e do fundo Sculptor Renato de Matteo 

Reginatto tentou enviar cerca de U$ 6.5 milhões de dólares ao exterior (doc. 15, fls. 

209-210). Nos autos do processo cautelar nº 0015230-51.2017.4.03.6181 menciona-

se o seguinte (doc. 22): 

Em documentos apreendidos no decorre das investigações há 
indícios de que R$ 8,5 milhões de recursos provenientes de institutos 
de previdência pela empresa FMD, por meio do fundo Sculptor, 
tiveram como destino contas de Renato de Matteo com anuência da 
empresa Gradual. 
No que tange especificamente ao fundo SCULPTOR, Renato teria, de 
acordo com o apurado na Operação Papel Fantasma, tentado enviar 
cerca de seis milhões e quinhentos mil dólares americanos ao 
exterior por meio da Gradual, valores possivelmente oriundos de 
RPPS’s, captados por meio do fundo, conforme relatório de análise 
indicado pela autoridade policial. 
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A articulação de Renato De Matteo junto a institutos de previdência 
complementar envolveria a prestação de serviços de consultoria em 
investimentos, por meio da empresa Di Matteo Consultoria 
(posteriormente DMF Advisers), em sociedade com Ariane Aparecida.  
No ano de 2014, Renato teria atuado na emissão de debêntures sem 
lastro por meio das empresas Berkeley, Pacific e Columbia, 
resultando em prejuízo de aproximadamente R$ 30 milhões para 
regimes próprios de previdência de Uberlândia/MG, Pouso Alegre/MG 
etc.  

Reportagem especial da revista ISTOÉ Dinheiro sintetiza a fraude no quadro abaixo: 

 

Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/previdencia-saqueada/. Acesso em 12/02/2020 

O golpe orquestrado pela Di Matteo Consultoria Financeira Ltda, é oportuna a nota, 

também é objeto de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais em virtude do desfalque havido no IPREMU de 

Uberlândia / MG (processo nº 5028184-08.2019.8.13.0702 – doc. 23), de onde foi 

extraído o trecho a seguir transcrito. 
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A quadrilha atuava desde a Fraude na emissão de títulos sem lastro 
(emissão das debêntures ITSY11, XNIC11, BITN11, CLHP, BKHP e 
PCFC2), seguindo-se à sua aquisição por fundos de investimento; 
fraude na licitação para escolha da empresa de consultoria; 
cooptação de servidores públicos ligados à RPPS por consultores por 
eles contratados, culminando com vultosos aportes financeiros 
realizados pelos RPPS nos fundos suspeitos. 

Considerando apenas 08 (oito) fundos suspeitos, que possuem investimentos de 

diversos institutos de previdência, entre eles o IPREM, o departamento técnico da 

Polícia Federal estimou perda de quase R$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de 

reais) por Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS’s (doc. 15, fls. 56).  

4. DO GOLPE APLICADO CONTRA O IPREM 

O golpe contra o IPREM possui a mesma genealogia acima traçada, com as 

especificidades que aqui demonstraremos. A contratação fraudulenta da Di Matteo 

Consultoria Financeira e a relação espúria dessa empresa com o Diretor Presidente do 

IPREM, somado à condescendência do Comitê de Investimentos, são elementos 

decisivos para o rombo milionário sofrido pela autarquia, mas sobre isso falaremos 

adiante. A ênfase agora recairá sobre os investimentos. 

Antes de Eduardo Felipe Machado ser nomeado Diretor Presidente do IPREM 

(2011/2018), pelo Prefeito da época, Agnaldo Perugini, a autarquia possuía uma 

carteira de investimentos: calcada em instituições financeiras de primeira linha (Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, HSBC e Itaú); com 

liquidez (possibilidade de imediato resgate do investimento) de quase a totalidade 

investida; e taxa de administração compatível com o mercado. Em suma, tinha-se 

uma carteira segura, rentável e líquida: 

Posição das Aplicações do IPREM em 30/04/2012 
(Fonte: Previdência Social – DAIR mar./abr. 2012 – doc. 24) 

Fundo Saldo (R$) 

Caixa FI Aliança RF  5.555.644,09 

Caixa Novo Brasil RF LP  18.875.051,36 

Caixa FI Brasil IMA-B Título Público RF  15.273.425,13 

Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF 6.458,712,24 

BB RPPS Renda Fixa Liquidez  12.663.274,76 

BB RPPS Atuarial Moderado  21.092.653,47 

Santander FIC RI RF IRF-M 1 Títulos Públicos  3.812.972,37 
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Santander FIC RI RF IMA-B Títulos Públicos  2.755.926,63 

Bradesco FI Renda Fixa Maxi Poder Público  1.360.647,53 

Bradesco FI Renda Fixa IRF-M 1  1.807.988,88 

HSBC FI RF Regimes Próprios de Previdência Ativo  692.632,65 

*FIDIC Premium Rural Fundo de Investimentos  24.973.334,33 

Títulos do Tesouro Nacional  60.078.921,61 

Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI  11.949.719,54 

* A única exceção às instituições de primeira linha é o FIDIC Premium, esse investimento, que 
possui ares de fraude, deu-se na gestão de Eduardo Felipe Machado com o provável 
envolvimento da Consultoria Di Matteo, conforme mostraremos no item 5.1.2. 

Este quadro se alterou radicalmente por conta da atuação de todos os Requeridos. Em 

31/08/2018 investimentos com saldo no importe de R$168.105.199,93 (cento e 

sessenta e oito milhões, cento e cinco mil, cento e noventa e nove reais e noventa e 

três centavos) integravam 17 (dezessete) fundos de gestores independentes. 

De acordo com o Relatório Parcial da Polícia Federal, em 2011 inexistia investimento 

do IPREM em fundo dessa característica.  Já em 2014/2016, de 0,00% saltou para 

expressivos 47% da Carteira (doc. 15, p. 134). Todos esses fundos, sublinha-se, 

são considerados irregulares pela Comissão de Valores Mobiliários por 

desatenderem à Resolução nº 3.922/2010 (Ofício Circular Conjunto nº 

1/2018/CVM/SIN/SPREV – doc. 25). 

A consequência imediata disso é a proibição de se aplicar recursos de RPPS nesses 

fundos, já que desatendem os princípios da segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, que 

devem orientar os institutos previdenciários (art. 1º, § 1º, inc. I, da Resolução CMN nº 

3.922/2010).  

Além disso, tem-se a desvantajosidade desses fundos na sua iliquidez (prazo médio 

de resgate de 4,7 anos), altíssimas taxas de administração (enquanto o IPREM 

pagava aos bancos de primeira linha a média de 0,24% ao ano; os fundos estressados 

exigem, em média 1,53%, chegando a 3,5% do valor investido – com custo total de 

mais de R$12.000.000,00) e taxas de saída abusivas (doc. 10): 

Posição das Aplicações do IPREM em 31/08/2018 
(Fonte: Relatório da Intervenção – doc. 10) 

Fundo CNPJ Saldo 
(R$) 

Taxa de 
Adm. (%) 

Carência 
(anos) 

Fundo de Investimento de 23.896.287/0001-85 20.136.557,14 1,0 4 
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Renda Fixa Pyxis 
Institucional IMA-B 
Fundo de Investimento 
Recuperação Brasil Renda 
Fixa Longo Prazo 

11.902.276/0001-81 14.153.473,02 2,5 2 

Fundo de Investimento 
Barcelona Renda Fixa 

19.833.108/0001-93 8.084.685,19 0,65 4 

Singapore Fundo de 
Investimento em Cotas de 
Fundo de Investimento em 
Renda Fixa 

20.887.259/0001-03 12.523.082.08 1,2 5 

Fundo de Investimento em 
Cotas de Fundos de 
Investimento em Renda Fixa 
Longo Prazo IMAB 1000 

12.402.646/0001-84 6.725.022,90 1,0 4 

Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios – FIDC 
Premium 

06.018.364/0001-85 13.443.067,04 0,25 5 

Illuminati Fundo de 
Investimento em Direitos 
Creditórios 

23.033.577/0001-03 13.465.671,23 1,5 5 

GGR Prime I Fundo de 
Investimento em Direitos 
Creditórios 

17.013.985/0001-92 8.303.559,69 1,8 4 

Fundo de Investimento 
Multimercado Sculptor 
Crédito Privado 

14.655.180/0001-54 18.010.337,28 3,5 4 

Conquest FIP Empresas 
Emergentes 

10.625.626/0001-47 1.814.614,04 0,4 5 

Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia 
LA Shopping Centers 

16.685.929/0001-31 6.312.951,47 4,5 sem 
resgate 

FIP Gestão Empresarial – 
Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia 

18.373.362/0001-93 737.235,62 1,5 5 

Áquilla Fundo de 
Investimento Imobiliário 

13.555.918/0001-49 5.974.934,39 1,5 12 

São Domingos – Fundo de 
Investimento Imobiliário – FII 

16.543.270/0001-89 13.839.940,62 1,5 5 

CAM Throne Fundo de 
Investimento em 
Participações Imobiliário 
Multiestratégia 

21.862.783/0001-92 8.230.743,11 1,5 5 

Fundo de Investimento 
Sicília Renda Fixa Longo 
Prazo 

17.213.849/0001-46 9.959.455,48 1,38 7 

Terra Nova Imab Fundo de 
Investimento em Cotas de 
Fundo de Investimento – 
Renda Fixa 

23.948.236/0001-50 6.386.421,42 0,9 4 

 

Sobre a inadequação desses fundos, reportamo-nos aos achados identificados pela 

unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (doc. 19): 
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a) Na diversificação da carteira de investimento do IPREM, num total 
de 17 (dezessete) fundos de investimentos privados, efetivada pelos 
gestores daquele Instituto nos exercícios de 2013 a 2017 (R$ 
154.113.928,25), não foram observadas as disposições contidas no 
art. 1º e inciso IV do Decreto Municipal nº 3.916/2012 do Regimento 
Interno do Comitê de Investimentos;  
b) Nas citadas aplicações efetuadas, foi contrariado o princípio da 
segregação de funções por parte dos gestores do Instituto, em 
afronta ao estabelecido pelo art. 3º-A da Portaria/MPS nº 519/2011, 
com redação dada pela Portaria/MPS nº 440/2013.  
c) Os investimentos foram realizados em tais fundos no período de 
2013 a 2017, com a definição de longos prazos para resgates, a 
inexistência de previsão de tal opção e com percentuais de saída 
elevados, não tendo sido observadas as normas estabelecidas no § 
1º do art. 4º da Resolução/BACEN nº 3.922/2010 e o § 4º do art. 3º 
da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pela Portaria/MPS nº 
440/2013. 
d) Em consulta ao Processo nº 1.015.798, Representação 
encaminhada pelos vereadores do Município de Uberlândia, verificou-
se que alguns fundos de investimentos que tiveram operações de 
aplicação junto ao Instituto da daquele Município eram os mesmos 
operacionalizados em Pouso Alegre: FI Multimercado Sculptor, FI INX 
Barcelona, GBX Prime I, Singapore FI RF, Conquest FIP, Illuminati 
FIDC, FI RF Pyxis, FI Áquila Imobiliário, Ático Gestão Empresarial e 
São Domingos FII. Desta forma, foi apurada similaridade com aqueles 
fundos de investimentos e com o modus operandi verificado, tendo 
sido confirmados os apontamentos subscritos pelo Chefe do 
Executivo de Pouso Alegre, quanto às ocorrências em referência.  
 

Os fundos acima elencados possuíam ativos sem lastro ou sobrevalorizados que, de 

alguma forma, se relacionavam com Renato de Matteo Reginatto. Analisando dadas 

debêntures, a Polícia Federal constou o seguinte (doc. 15, fls. 52): 

a CLHP, BKHP, PCFC (adquiridas pelo Fundo BARCELONA), bem 
como a EBPH1134 e a ANOB11 (adquiridas pelo Fundo 
SCULPTOR), pois todas elas demonstram o direcionamento de 
investimentos de RPPS´s a fundos suspeitos que investem em 
empresas também suspeitas ligadas direta ou indiretamente a 
RENATO DE MATTEO REGINATTO, empresário contratado por 
inúmeros RPPS´s para prestar serviços de consultoria de 
investimentos, inclusive o do município de Uberlândia/MG, 
possivelmente um dos maiores prejudicados pelas fraudes 
perpetradas. 

Por essa razão Renato de Matteo Reginatto foi denunciado pelo Ministério Público 

Federal pelos seguintes delitos (doc. 20):  

(i) Emissão irregular de títulos ou valores mobiliários (art. 7º, III, 
da Lei nº 7.492/86). Provas: emissão das debêntures ITSY11 sem 
lastro, bem como de outras debêntures descobertas durante os 
trabalhos investigativos (CLHP, BKHP, PCFC, BITTEN11 e 
XNICE11); 
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(ii)  Fraude à fiscalização e ao investigador (art. 9º da Lei 
7.492/86). Provas: declaração inautêntica acerca da real situação das 
empresas emissoras das debêntures e de suas garantias; 
(iii) Desvio de verbas praticado pelas pessoas arroladas no art. 25 
(art. 5º da Lei nº 7.492/86). Provas: aquisição efetivada pelos 
administradores e gestores dos fundos de títulos sem lastro algum 
emitidos por empresas vinculadas aos próprios administradores e/ou 
gestores e/ou consultores, com posterior prejuízo aos credores dos 
fundos em virtude do pífio desempenho destes;  
(iv) Corrupção ativa majorada e corrupção passiva majorada (art. 
333 e art. 317, ambos do CP). Provas: Oferecimento de vantagem 
indevida a servidores públicos ligados aos RPPS para que os 
mesmos efetuem os investimentos em fundos suspeitos, bem como 
recebimento e/ou solicitação por parte de servidores públicos de 
vantagem indevida tanto para a alocação fraudulenta/temerária dos 
recursos em fundos suspeitos quanto para favorecimento de 
determinada administradora/gestora de fundos em assembleias 
(como visto nas declarações do sócio da INCENTIVO de fls. 46/49, 
bem como no caso da ação controlada);  
(v) Fraudes em licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/93). Provas: 
Laudo pericial demonstrando o direcionamento de licitação na 
contratação de consultores de investimentos ligados a 
administradores e/ou gestores de fundos suspeitos para 
direcionamento dos futuros investimentos dos RPPS, como no caso 
do RPPS de Uberlândia/MG em que, inclusive, houve contratação 
posterior pelo consultor do antigo superintendente do instituto 
demonstrando, por exemplo, uma das vantagens que podem ter sido 
auferidas com a adjudicação do objeto da licitação (recorde-se a 
ligação estabelecida entre RENATO e MARCOS AMÉRICO 
BOTELHO). Ainda em relação às licitações, também há suspeita de 
fracionamento indevido do objeto para a contratação inicial, seguindo-
se a posteriores dispensas indevidas de licitação por anos para a 
manutenção do contratado inicial, o que enseja a aplicação do art. 89 
da Lei nº 8.666/93.  
(vi) Gestão fraudulenta/temerária (art. 4º da Lei nº 7.492/86). 
Provas: Investimentos realizados em fundos suspeitos, com ativos 
sem lastro relacionados a empresas inexistentes de fato e sem 
análise detalhada de sua viabilidade, inclusive contrariando pareceres 
de integrantes dos comitês de investimentos, conforme se constatou 
no caso do RPPS de Uberlândia/MG;  
(vii) Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Provas: 
Ocultação de produto de crime (ex.: em ação de arresto movida pela 
INCENTIVO em face da GRADUAL não foram encontrados bens e 
valores em nome da empresa e dos sócios FERNANDA e GABRIEL; 
ex. RENATO simula recebimento de empréstimo de sua própria 
empresa IDEAS no valor de R$ 6,5 milhões e depois contrata a 
GRADUAL para efetuas a remessa do montante para o exterior.  

Não é crível que esse leque de irregularidades tenha passado despercebido pelos 

demais Requeridos, gestores da carteira do IPREM. As inadequações nos fundos são 

de saltar aos olhos daqueles que possuem o mínimo conhecimento técnico, quanto 

mais se diga de uma equipe responsável por investir milhões de reais. Mas não se 

trata de erro crasso, e sim de fraude, como evidenciaremos nas linhas que seguem. 
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4.1. Indícios de fraudes nos fundos investidos 

Trataremos de cinco investimentos que exemplificam a situação generalizada da 

carteira do IPREM, fadada à ruína graças aos Requeridos. Esses investimentos são 

desvantajosos sob diversos prismas: falta de liquidez, ausência de garantia idônea, 

sobrepreço dos empreendimentos investidos, problemas de diversas naturezas nos 

ativos, insegurança quanto aos gestores/administradores, taxa de administração acima 

da taxa de mercado, taxa de saída aviltante etc. Isso escancara duas coisas: (i) má-fé 

ou, na menor das hipóteses, incompetência dos membros do Comitê de Investimentos; 

e (ii) o desastroso estado das finanças do IPREM. 

4.1.1. Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo (antigo FIRF Diferencial Longo 

Prazo) 

Investimentos realizados pelo IPREM: 14/05/2012 – R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 

de reais); 15/05/2012 – R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). 

O investimento neste fundo é relevante porque deveria servir de alerta aos membros 

do Comitê de Investimentos, se agissem de boa-fé. Um dos primeiros investimentos 

em fundo de estratégia diferente da até então adotada (fundos vinculados a grandes 

instituições financeiras), representou uma perda contabilizada pelo próprio IPREM, 

cinco meses depois da aplicação, de R$ 10.709.905,71 (dez milhões, setecentos e 

nove mil, novecentos e cinco reais e setenta e um centavos).  

Essa perda decorreu da bancarrota do Banco BVA (que constituía grande parte dos 

ativos do Recuperação Brasil), que já estava com a situação financeira comprometida 

antes mesmo do aporte de recursos por parte do IPREM. Em relatório da Câmara dos 

Deputados em Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava fraudes em fundos 

de pensão consta o seguinte (doc. 26, fls. 109 e 110): 

analisando o cenário econômico da época, verifica-se objetivamente 
que a saúde financeira do BVA vinha se deteriorando desde o início 
de 2012 [...] diante da situação financeira do Banco BVA e de alguns 
outros fatores, o Banco Central decretou a intervenção naquela 
instituição financeira no final de 2012 e, alguns meses depois, a 
liquidação extrajudicial do Banco BVA. 
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Vale pontuar, ainda, que a Diferencial Corretora – empresa responsável pelo fundo – 

teve sua liquidação decretada pelo Banco Central do Brasil em 09/08/2012, porque a 

“Diferencial apresentava comprometimento patrimonial da data-base março de 2012.”. 

Entre as irregularidades, damos destaque à seguinte (doc. 27): 

Irregularidade: Negociar títulos públicos sob condições artificiosas, 
para obter ganhos em benefício próprio e de terceiros, em desfavor 
de entidades previdenciárias, o que constitui infração grave. [...] 
Descrição da ocorrência: no período de maio de 2006 a julho de 
2009, a instituição efetuou operações de compra e venda, tendo 
como títulos públicos federais (Notas do Tesouro Nacional – NTN), 
sob condições artificiosas, o que proporcionou ganhos ilegítimos em 
detrimento das contrapartes constituídas por entidades 
previdenciárias.  

Como se vê, aportou-se imensa quantidade de recurso (considerando se tratar de uma 

nova estratégia de investimento) em um fundo já com problemas. O prejuízo era de se 

esperar desde o princípio, mas isso não foi impeditivo para a migração de parte 

expressiva dos recursos do IPREM para fundos com idêntica estratégica (fundos 

ilíquidos, de alto risco e de gestores independentes).  

Sobre os ativos do Recuperação Brasil, acrescenta-se que se julga improvável o 

IPREM receber um só centavo: Banco BVA – teve sua falência decretada; Banco 

Rural – liquidação extrajudicial; CCI da Stielber Arquitetura – inadimplente (doc. 28). 

Espera-se, contudo, nova precificação para contabilizar a perda real. 

A rentabilidade do fundo está abaixo do seu benchmark (índice de desempenho 

esperado), a taxa de administração cobrada é de 2,5% ao ano e há uma taxa de saída 

de 15%. Desde 08/06/2015 o fundo se encontra fechado para resgastes (doc. 29). 

4.1.2. Sicília Renda Fixa Longo Prazo 

Investimentos realizados pelo IPREM: 11/11/2016 – R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e 

meio de reais); 23/01/2017 – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 13/04/2017 

(hum milhão e meio de reais). 

Ponto relevante no Sicília é a inaptidão do IPREM para investir neste fundo, vez que 

ele é voltado para investidores profissionais, rubrica esta que o IPREM jamais teve 

(art. 6º-B da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social – texto 

consolidado).  
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Presume-se de investidores profissionais maior capacidade para entender os riscos 

envolvidos, daí essa condicionante para certos fundos (de maior de vulnerabilidade). O 

IPREM, além de não ser investidor profissional, mostrou – por meio dos membros do 

seu Comitê – para lá de inapto, já que o fundo, até o momento, foi o que registrou 

maior perda contábil: 99% do valor investido (doc. 30).  

Aplicaram-se R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que, se atingisse meta atuarial 

de IPCA + 6%, representaria um valor de R$ 13.468.332,97 (treze milhões, 

quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e sete 

centavos). Nova precificação, contudo, indica que o IPREM participa no fundo com tão 

somente R$ 101.622,23 (cento e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três 

centavos) (posição de abril de 2020 – doc. 30). 

 

Todos os ativos desse fundo são problemáticos. (i) a debênture MINV11 está 

envolvida em fraude investigada na Operação Torre Negra, em que o sócio do grupo 

econômico da empresa emissora foi apreendido com um cheque no valor de R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); (ii) as cotas do FIP Cais Mauá do Brasil 

estão sendo investigadas pela Operação Gatekeepers; (iii) enfim, as cotas do 

Botafogo Institucional FI Renda Fixa sofrem perdas de quase 100% por conta da 

liquidação da Um Investimentos S/A (provisão de perdas realizada no dia 19/02/2020 – 

doc. 31). 
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A relevância da figura do investidor profissional é denotada pelo seu amplo 

conhecimento, como sugere a declaração abaixo, que, de acordo com a normativa 

vigente, deve ser subscrita nos seguintes termos (doc. 32):  

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL  
Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor 
profissional e declaro possuir conhecimento sobre o mercado 
financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto 
de proteções legais e regulamentares conferidas aos demais 
investidores. Como investidor profissional, atesto ser capaz de 
entender e ponderar os riscos financeiros relacionados à aplicação de 
meus recursos em valores mobiliários que só podem ser adquiridos 
por investidores profissionais.  

Ao resolverem investir a despeito da legislação vigente os Requeridos assumiram o 

risco envolvido. A responsabilização de todos, portanto, é imperativa, pois se tivessem 

seguido a legislação aplicável, inexistiria esse prejuízo que supera R$ 13.000.000,00 

(treze milhões de reais). 

4.1.3. CAM Throne Fundo de Investimento em Participações Imobiliário 

Multiestratégia 

Investimentos realizados pelo IPREM: 12/12/2016 – R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

reais); 29/12/2016 – R$1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais). 

CAM Throne possui como cotistas apenas o IPREM, o RPPS do Município de Betim / 

MG e o fundo Sculptor. Os ativos desse fundo são constituídos por investimentos na: 

(i) Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A; (ii) no Fluxo Nordeste Aju 

Empreendimentos Imobiliários S/A; e (iii) na Riviere Casa Nova S/A. De acordo com 

relatório divulgado pela Queluz Asset Management em set./2019 “Todos os 

empreendimentos tiveram fracasso nas vendas e estão com as obras paralisadas por 

falta de recursos” (doc. 33, p. 40).  

Esse fiasco já era anunciado. A Riviere Casa Nova S/A tem como sócio diretor Renato 

de Matteo Reginatto que também é sócio da Di Matteo Consultoria Financeira (quem 

sugeriu este investimento ao IPREM). Ainda, a avaliação da Riviere Casa Nova S/A foi 

realizada pela Ideas Real Estate Empreendimentos Imobiliários S/A, que também o 

tem como sócio (doc. 15, fls. 53, 109 e 160; doc. 29, fls. 45).  O gráfico abaixo mostra 

isso: 

Num. 120930820 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: DEMETRIUS AMARAL BELTRAO - 22/06/2020 09:51:51
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209515042000000119601039
Número do documento: 20062209515042000000119601039



 

23 

 

Outra desídia que marca esse investimento se verifica na absurda evolução das 

demonstrações financeiras da Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários 

S/A e no Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A; que indicam a 

precificação supervalorizada das ações (doc. 34). 

Explica-se: No final de 2016 a Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários 

S/A apresentava patrimônio líquido de R$ 6.714.000,00; e o Fluxo Nordeste Aju 

Empreendimentos Imobiliários S/A tinha patrimônio líquido de R$ 1.880.000,00. O 

fundo CAM Throne adquiriu ações dessas empresas por valores estratosféricos:  

 Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A: R$ 26.786.800,00 

(vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais) = 4.010.000 

ações no valor de R$6,68 a ação. Isto é: a soma das ações (valor de mercado) desta 

empresa representa 3,99 vezes o valor do patrimônio líquido. 

 Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A: R$ 11.138.400,00 (onze 

milhões, cento e trinta e oito mil e quatrocentos reais) = 1.360.000 ações no valor de 

R$8,19 a ação. Isto é: a soma das ações (valor de mercado) desta empresa 

representa 5,92 vezes o valor do patrimônio líquido.  

Como parâmetro, informa-se que as três maiores empresas de construção civil no 

Brasil (ramo de atuação das empresas acima indicadas), bastante valorizadas no 

mercado, possuem ações que representam valor pouco superior ao patrimônio líquido 

(posição de 2020): Cyrela – 1,04 vezes; Construtora Tenda – 1,55 vezes; e MRV 

Engenharia e Participações – 1,30 vezes (doc. 35). 

Num. 120930820 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: DEMETRIUS AMARAL BELTRAO - 22/06/2020 09:51:51
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209515042000000119601039
Número do documento: 20062209515042000000119601039



 

24 

Essa discrepância foi recentemente indicada e resultou em abrupta queda no valor das 

ações da CAM Throne. Relatório apresentada pela LDB Consultoria Financeira 

apontou a reprecificação das cotas de R$ 8.017.409,97 em fevereiro de 2020 para R$ 

1.516.776,42 em março – registrando perda contábil de R$ 6.500.633,55 (doc. 36). 

4.1.4. Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento – 

Renda Fixa 

Investimentos realizados pelo IPREM: 24/03/2017 – R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais); 07/08/2017 – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

O Terra Nova, diga-se de plano, integra um complexo investigado pela Polícia Federal 

na Operação Abismo, que apura fraudes envolvendo RPPS (nesta operação o Prefeito 

do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE teve sua prisão decretada – processo nº 

0000295-31.2018.4.05.0000). A estrutura em cadeia do fundo é um forte indicativo de 

fraude, servindo a cascata para esconder os ativos problemáticos (no caso, tínhamos 

as debêntures ITSY11 e a BITN11, ambas apontadas como fraudulentas no relatório 

da Polícia Federal – doc. 15).  

A situação é realmente tormentosa. O primeiro investimento, realizado em 24/03/2017, 

rendeu menos que poupança; não obstante, aportou-se mais R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) em agosto do mesmo ano, que – como já era de se supor – 

continuou rendendo menos que poupança (e, também, que o índice da inflação oficial 

IPCA-E e que o INPC – doc. 37).  

Consta em relatório realizado pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de 

Previdência Social no IPREM que “se o RPPS tivesse aplicado diretamente na 

poupança, teria uma rentabilidade muito superior a que teve aplicando no FUNDO TN” 

(doc. 37, fls. 18). Nesse mesmo relatório, consta uma série de irregularidades 

identificadas em auditoria: 

 Não há registro formal de participação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 

nem apresentação de relatório técnico dando suporte à análise do fundo ao Comitê de 

Investimentos, tampouco houve essa análise pelo Comitê.  

 Não há registro que comprove a análise do histórico e a experiência do gestor 

e administrador do fundo, também inexiste análise técnica antes da aplicação 

indicando a origem das informações, avaliação do investimento e motivação. 
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 Não foram credenciados previamente à realização da aplicação o gestor e o 

administrador do fundo. 

 Não há justificativa da opção por esse investimento em detrimento das demais 

instituições/ativos, com análise de outras opções de investimentos realizadas antes da 

escolha desse fundo. 

 No formulário APF não há menção ao cadastramento/habilitação do fundo de 

investimento/instituição realizado pela Unidade Gestora do RPPS. 

Em vista disso, o auditor-fiscal responsável pela análise do IPREM concluiu que “não 

houve prudência por parte dos gestores de recursos do RPPS, com uma exposição 

dos recursos aplicados em desacordo com a legislação que rege a aplicação dos 

recursos do RPPS, assumindo riscos desnecessários” (doc. 37, fls. 30).  

Também consta nas conclusões que “além da exposição dos recursos previdenciários 

a riscos desnecessários, nota-se que também houve o descumprimento de 

procedimentos prévios à aplicação, visto a ausência de procedimentos que poderiam 

ter desaconselhado a aplicação” (doc. 37, fls. 31). 

Estima-se a perda integral dos investimentos realizados nesse fundo que não possui 

rating (análise de risco) e está envolvido com fundos e corretoras inidôneos (doc. 38).  

Sobre a taxa de administração paga, ante a cadeia de fundos Terra Nova (composto 

por 16 fundos, cada qual com cobranças de taxas de administração e gestão), tem-se 

que o valor pago pelo IPREM é bem superior 0,9% previsto (doc. 39).  

4.1.5. Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privado 

Investimentos realizados pelo IPREM: 24/01/2014 – R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

reais); 18/06/2015 – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 07/03/2016 –                     

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais); 30/08/2016 – R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais). 

O fundo Sculptor é administrado pela Gradual e gerido pela FMD Gestão de Recursos 

(que também é gestora do Barcelona RF, Pyxis RF e Illuminati FIDC), empresa esta 

que, de acordo com informações da Operação Encilhamento, possui laço com Renato 

de Matteo Reginatto (doc. 15). O Sculptor também é investigado nas Operações 

Rizoma e Gatekeepers. 
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Inúmeras improbidades circundam os investimentos no Sculptor, como exemplo, tem-

se que integram os ativos desse fundo títulos emitidos pelo Banco BRJ, e o IPREM 

nele investiu R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) mesmo depois da 

decretação da liquidação extrajudicial deste Banco (13/08/2015). Isso também ocorreu 

com referência ao fundo Singapore (que recebeu do IPREM investimento no importe 

de R$ 9.000.000,00) (doc. 15, fls. 160,161).  

Por meio do Sculptor, o IPREM investe: (i) em debêntures ITSY11, emitidas 

fraudulentamente pela empresa de fachada Its@ Integrated Technology Systems, que 

está ligada à administradora Gradual (doc. 15, fls. 24); (ii) indiretamente nos fundos 

Gestão Empresarial, Cam Throne e São Domingos, fundos estes dos quais já é cotista 

diretamente; e (iii) em empresas de fachada, títulos de dívida comprados de 

companhia que já tinha pedido recuperação judicial e créditos de banco em liquidação 

pelo Banco Central. 

Em reportagem especial do Valor Econômico são apontadas diversas inadequações 

do Sculptor: 

 

Disponível em: http://referencia.poa.br/fundo-sculptor-e-elo-entre-tres-operacoes-da-policia-
federal/ 
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Além de tudo, o Sculptor onera sobremaneira o IPREM ao exigir 3,5% do investimento 

ao ano para cobrir custos e despesas (taxa de administração) – bancos de primeira 

linha cobram em média 0,3% - e por impor taxa de saída de 30%, o que acaba por 

“prender” os investidores (doc. 40). 

4.1.6. Pyxis Institucional IMA-B 

Investimentos realizados pelo IPREM: 12/12/2016 – R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais); 24/01/2017 – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 12/09/2017 –                 

R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais); 22/09/2017 – R$ 1.600.000,00 

(hum milhão e seiscentos mil reais).  

A gestora deste fundo é a já referida FMD Gestão de Recursos e sua administradora é 

a Planner Corretora de Valores (que é investigada no âmbito das operações 

Encilhamento, Greenfield e Lava Jato – doc. 15, fls. 180).  

Entre outras inadequações do fundo, referenciamos: (i) concentração de ativos em 

emissores com controle comum; (ii) desenquadramento do Fundo; (iii) identificação de 

fragilidades relativas às garantias de cessão fiduciária de recebíveis não especificados 

e não precificados e referentes à alienação fiduciária de imóvel; (iv) compra de Cédula 

de Crédito Industrial – CCI para financiar a construção de empreendimento com obras 

já em atraso, no momento da aquisição do papel pelo Fundo; e (v) ausência de 

relatórios de rating atualizados para algumas operações (doc. 41). 

Verifica-se, ainda, custos e despesas bem acima das práticas de mercado para fundos 

com estratégias semelhantes (1% do investimento), observada a remuneração mínima 

mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); assim como taxa de saída extremamente 

elevada (30% do investimento) (doc. 41). 

5. DAS ILICITUDES E IMPROBIDADES QUE ENSEJARAM O DANO 

Os danos sofridos pelo IPREM foram causados não por vicissitudes do mercado, mas 

pela confluência desses fatores: (i) a contratação fraudulenta da Di Matteo Consultoria 

Financeira; (ii) a ingerência do Diretor Presidente do IPREM no Comitê de 

Investimentos;  (iii) a completa inação do Comitê; e (iv) contumazes violações ao 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pouso Alegre.  
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5.1. Contratação fraudulenta da Di Matteo Consultoria Financeira Ltda 

Ao mencionar o modus operandi do golpe (item 2) foi mencionada a prática de 

suborno por parte de consultores, o que foi confessado pela sócia da Di Matteo 

Consultoria Financeira Ltda em se tratando do IPREMU, de Uberlândia / MG, para a 

contratação desta empresa (doc. 18). Confirmou-se, portanto, a fraude licitatória 

aludida no Relatório Parcial da Polícia Federal (doc. 15, fls. 106): 

a gestão municipal do IPREMU entre jan./2013 a dez./2016 contratou, 
por meio da licitação nº 03/2013, na modalidade convite, para a 
prestação de serviços de consultoria financeira e assessoria na 
gestão de seus recursos financeiros, a empresa DI MATTEO 
CONSULTORIA FINANCEIRA, atualmente denominada DMF 
ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, pertencente a 
RENATO DE MATTEO REGINATTO [...] no que tange à referida 
licitação, houve comprovação mediante laudo pericial da 
ocorrência de fraudes diversas.  

Também houve fraude para a contratação da Di Matteo Consultoria Financeira no 

caso do IPREM, com o envolvimento do então Diretor Presidente, Eduardo Felipe 

Machado. Passemos às provas que instruem esta inicial. 

5.1.1. Direcionamento da licitação pelo Diretor Presidente 

Cristiano Lemos – Ex-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM – declarou que 

Eduardo Felipe Machado foi quem determinou, inquisitivamente, quais empresas 

participariam do certame que culminou na contratação da Di Matteo Consultoria 

Financeira Ltda, proibindo o convite de outras consultorias financeiras capazes de 

prestar os serviços contratado (doc. 42): 

A Comissão de Licitação solicitou uma pesquisa de preços no 
mercado. Levada a questão para o Diretor-Presidente ele me 
passou o nome e o contato de três empresas de consultoria para 
enviar o pedido de orçamento. Declaro que até esse momento 
nunca tive contato com essas empresas e não fui eu que as localizei 
para realizar a pesquisa. [...] 
O Diretor-Presidente queria que a modalidade fosse convite [...] 
lembro que ele [Diretor-Presidente] disse que a Carta Convite exigia o 
mínimo de três participantes, até na época lembro de ter comentado 
com o Diretor-Presidente de uma nova empresa. A Crédito e Mercado 
Consultoria Financeira, que poderia ser convidada também para o 
certame. Contudo ele [Diretor Presidente] foi ríspido e em voz alta 
determinou que somente as três que participariam do certame, 
para não fazer contato com nenhuma outra empresa. 
Realizado todo o processo licitatório na modalidade Convite, a 
empresa Di Matteo Consultoria Financeira foi a vencedora.  
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Em idêntica senda foram os esclarecimentos prestados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação (Sônia Maria Cury Ward, Carolina Juliana de Almeida e Ana 

Myriam Pereira) na época (doc. 43). In verbis: 

Esclarecemos que não foi a CPL que escolheu as empresas, visto 
que as mesmas foram indicadas pelo então Diretor-Presidente do 
instituto, Sr. Eduardo Felipe Machado. Outrossim, informamos que 
a opção pela modalidade Convite também foi sugerida pelo mesmo.  

Caracterizada, pois, a restrição quanto ao caráter competitivo do certame pela 

tendenciosidade do Diretor Presidente, que possuía de antemão interesse em 

contratar a Di Matteo Consultoria Financeira, com quem já tinha contato antes mesmo 

de havida a licitação. 

5.1.2. Contatos entre o Diretor Presidente do IPREM e a Di Matteo Consultoria 

Financeira anteriores ao processo licitatório 

Agendas do então Diretor Presidente do IPREM, Eduardo Felipe Machado, revelam o 

contato com a Di Matteo Consultoria Financeira desde 2011. A agenda deste ano 

menciona reunião entre eles em 11/11 (doc. 44). No mês seguinte, divergindo da 

política de investimentos da autarquia – que até então investia apenas em bancos de 

primeira linha – foi aplicado R$ 24.112.000,00 (vinte e quatro milhões e cento e doze 

mil reais) no FIDC Premium (numerário que dificilmente será recuperado). 

Vale a nota de que 94,5% do patrimônio do referido fundo se constitui de Cédulas de 

Crédito Bancário emitidas pelo Banco Rural (em liquidação extrajudicial). Mais, em 

agosto de 2011 (ou seja, antes do aporte de recursos pelo IPREM) a Justiça havia 

bloqueado R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) do patrimônio do Banco Rural 

por falência fraudulenta de empresa do grupo (doc. 45).  

Em 2012 os diretores do citado Banco foram presos por fraude que envolveu o 

repasse de mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a Marcos Valério e ao 

Partido dos Trabalhadores – PT por meio de empréstimos fictícios (Operação 

Mensalão) (doc. 46).   

No dia 27/05/2013 Eduardo Felipe Machado e Renato de Matteo Reginatto se 

reuniram (doc. 44). Menos de um mês depois foi investido R$ 6.359.917,07 (seis 

milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e sete 

centavos) no FIP LA Shopping Centers (administrado e gerido pela Planner Corretora 

de Valores S/A, investigada em diversas operações policiais) (doc. 15, fls. 120).  
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Nesse contexto, é razoável concluir que já havia envolvimento entre o Diretor 

Presidente do IPREM e a Di Matteo Consultoria Financeira – que muito antes da 

contratação indicava fundos fraudulentos onde eram aportados recursos 

previdenciários –, fato este que repercutiu negativamente na Carteira de Investimentos 

do IPREM desde 2011.  

5.1.3. Laços entre as empresas convidadas 

Entre as empresas participantes do certame estão a Di Matteo Consultoria Financeira 

Ltda e a FMD Gestão de Recursos Ltda. O envolvimento de Renato de Matteo com a 

FMD (gestora do Barcelona, Pyxis, Sculptor e Illuminati) é demonstrado com exaustão 

no relatório da Polícia Federal (doc. 15, fls. 125-126). Outra prova do conluio entre as 

empresas é a participação também da Maxx Consultoria de Investimentos Ltda, que 

figurou como participante no certame que resultou na contratação da Di Matteo 

Consultoria Financeira pelo IPREMU de Uberlândia / MG, onde restou comprovada a 

fraude licitatória.  

5.1.4. Prestação de serviços antes da efetiva contratação 

Consta no Inquérito Policial nº 0004/2017-11 da Polícia Federal em São Paulo (apenso 

XLVI) relatório que comprova que a Di Matteo Consultoria Financeira Ltda iniciou a 

mobilização de recursos a seu favor antes mesmo de ser vencedora do certame. 

O resultado da licitação para contratação da empresa de consultoria 
somente foi conhecido em 20/09/2013, conforme os documentos 
existentes e conforme está mencionado no item doc. 2 “a”, do 
presente relatório. No entanto, pela leitura constante na ata de 
reunião do Comitê de Investimentos, de 13/09/2013, acima, a 
empresa que viria a vencer a licitação parece que já estava prestando 
seus serviços ao RPPS antes de o resultado oficial ser divulgado.  

De fato, na Ata de Reunião do Comitê de Investimentos de 13/09/2013 é dito que “o 

Comitê continua avaliando novos investimentos, já com o suporte técnico da empresa 

de consultoria financeira” (doc. 47). Ocorre que a abertura dos envelopes com as 

propostas de preços se deu apenas em 20/09/2013 (doc. 48). O contrato com a Di 

Matteo Consultoria Financeira foi subscrito apenas em 1º/10/2013 (doc. 4). 
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5.1.5. Falta de parecer prévio do Conselho Fiscal e de deliberação do Conselho 

Deliberativo 

A ilicitude da contratação da Di Matteo Consultoria Financeira também se verifica pela 

falta de parecer prévio do Conselho Fiscal acerca dessa contratação, o que é exigido 

pelo art. 68, inc. XI, da Lei Municipal nº 4.643/2007; requisito ausente também é a 

anuência pelo Conselho Deliberativo, consoante art. 66, inc. XII, também da Lei 

Municipal nº 4.643/2007. 

5.1.6. Adoção de modalidade licitatória irregular 

Utilizou-se convite como modalidade licitatória – que não possui ampla competitividade 

e possibilita o direcionamento do certame com relativa facilidade – e menor preço 

como critério de julgamento, para serviço técnico que envolvia o futuro de uma carteira 

de investimentos que na época superava R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões reais) 

(doc. 4).   

Isso permitiu a contratação da Di Matteo Consultoria Financeira Ltda por R$ 1.625,00 

(hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais), empresa que contava somente com três 

anos de funcionamento (sem larga experiência) e com capital social de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) (insuficiente para cobrir eventual perda por sua responsabilidade). 

Evidentemente, contratação de tal magnitude não deveria se dar dessa maneira. 

Convite é um procedimento simplificado, voltado a contratações de pequena 

envergadura. A discricionariedade na seleção dos convidados pode facilmente 

descambar em imoralidade. Por isso que o valor da contratação não é elemento 

suficiente para se optar por essa modalidade licitatória. Marçal Justen Filho diz que: 

A definição da modalidade de licitação não deve fazer-se apenas em 
função do valor da contratação. Também deverá tomar-se em vista a 
complexidade do objeto da licitação.  
O procedimento licitatório do “convite” pressupõe a ausência de 
necessidade de especificações detalhadas ou de complexidades no 
objeto a ser contratado. O convite é adequado quando o objeto a ser 
contratado é simples o suficiente para ser realizado por qualquer 
profissional de uma determinada área (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 18. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2019, p. 434). 
 

No caso do IPREM não foram apresentados motivos adequados e evidências objetivas 

autorizando a escolha pelo Convite. Assim, o que houve foi a indevida restrição da 

competitividade, que ensejou a contratação manifestamente desvantajosa da empresa 

dessa consultoria financeira que, como visto, é dada a falcatruas.  
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O tipo de licitação menor preço, a seu turno, é absolutamente incompatível com o 

objeto licitado, vez que se estava contratando serviço intelectual especializado (menor 

preço deve ser utilizado para compras). Assim, a contratação realizada pelo IPREM 

não privilegiou critérios qualitativos para o atendimento do interesse maior da 

autarquia, deixando de exigir de forma minimamente satisfatória expertise técnica.  

Nessa linha de ideias, sublinha-se que a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União apregoa que a modalidade menor preço é inadequada quando o objeto da 

licitação é complexo e de caráter eminentemente intelectual (cf. Acórdão 524). Isso 

tudo evidencia a irregularidade na contratação da Di Matteo Consultoria Financeira 

Ltda.  

5.1.7. Inadequações na condução do certame 

Na fase preparatória do certame em questão, nota-se que não houve ampla pesquisa 

de preços e a pesquisa realizada se deu apenas com potenciais prestadores de 

serviço, desatendendo ao posicionamento do Tribunal de Contas da União (cf. 

Acórdão nº 2816), que recomenda a adoção de outras fontes de pesquisa.  

Na fase externa é patente a inadequação da modalidade licitatória e do critério de 

julgamento, a indevida restrição da competitividade e a ausência de critérios técnicos 

em face da complexidade do objeto. Mas isso tudo não foi sopesado pelo Diretor 

Presidente da autarquia, que homologou o certame em 20/09/2013 (doc. 49). 

5.1.8. Prorrogações ilícitas 

As prorrogações do contrato firmado com a Di Matteo Consultoria Financeira são 

ilícitas, pois: (i) não são acompanhadas de justificativas que demonstrem sua 

vantajosidade; (ii) inexiste comprovação de regularidade fiscal da contratada; (iii) falta 

transparência e publicidade quanto a elas; e (iv) foi superado o valor máximo de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais), relativo ao Convite, na contratação (doc. 4). 

5.2. Da manipulação no Comitê de Investimentos pelo Diretor Presidente 

Cristiano Lemos, Diretor de Finanças do IPREM e membro do Comitê de 

Investimentos de 2012/2018, é categórico ao afirmar a passividade do Comitê nos 

autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Conjunta nº 

01/2018 (doc. 50). In verbis: 
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O pleiteante vem dizer, ciente de suas manifestações, que o 
mesmo não tinha vontade livre no exercício de seu múnus de 
membro do comitê de investimentos e muito menos era senhor 
de suas decisões em dita agremiação. Todas as diretrizes 
referentes a investimentos já vinham prontas, acabadas e 
impostas pelo então Presidente do Instituto à época, o Sr. 
Eduardo Felipe Machado que às selecionava, não sabendo este 
pleiteante o critério por ele usado para tal seleção, e, posteriormente, 
às submetia para aprovação do comitê, porém era apenas uma 
formalidade tal aprovação já que a aprovação era fatal. Por isso, 
100% dos casos submetidos ao comitê foram aprovas à época, sem 
ressalvas, pois existia uma espécie de “imposição consentida [...] 
resumindo a genealogia do que realmente acontecia, as diretrizes de 
investimentos eram escolhidas e traçadas unicamente pela então 
presidência do Instituto, que, juntamente com a empresa de 
consultoria contratada relatavam projeções positivas de 
rendimento dos fundos, seguidas de pressão por atingimento de 
metas estatuídas pelo Ministério da Previdência Social.  

Essa comprometedora afirmação foi ratificada por Aguinaldo Claret, que foi Diretor de 

Contabilidade e membro do Comitê de Investimentos 2012/2016. Este é enfático ao 

narrar a imposição e a arbitrariedade do antigo Diretor Presidente do IPREM, Eduardo 

Felipe Machado (doc. 51): 

[...] tudo isso desembocava no comitê de investimentos do qual este 
pleiteante fazia parte e TUDO JÁ VINHA PRONTO, ACABADO E 
DECIDIDO, com retoques com maquiagens operadas na origem, ou 
seja, no início com a escolha dos fundos que era feita única e 
exclusivamente pela presidência do Instituto à época [...] a 
vontade, não só deste pleiteante, mas de outros muitos participantes 
deste processo e do comité de investimentos à época era maculada 
por artifícios [...] da presidência. 

Isso traz luz à realidade dos fatos: os membros do Comitê de Investimentos eram 

bonecos de fantoche nas mãos de Eduardo Felipe Machado e da Di Matteo 

Consultoria Financeira, que impunham de forma ditatorial os investimentos do IPREM.  

Não bastasse isso, Eduardo Felipe Machado almejava perpetuar sua atuação ilícita no 

Comitê de Investimentos, como se verifica na alteração proposta por ele por meio do 

Decreto Municipal nº 4.187/2014, que acrescentou à composição do Comitê “Ex-

Diretores-Presidente do IPREM que tenham exercido 2 (dois) ou mais mandatos” (doc. 

52). 
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5.3. Da inação do Comitê de Investimentos 

As deliberações realizadas pelo Comitê de Investimentos não passavam de simulacro. 

A Di Matteo Consultoria Financeira Ltda determinava onde seriam alocados os 

recursos do IPREM e confeccionava as atas das reuniões (no mais das vezes 

copiando atas de outros institutos de previdência para os quais prestava consultoria, 

boletins de notícia etc.), que eram submetidas pelo Diretor Presidente ao Comitê de 

Investimentos apenas para a coleta das respectivas assinaturas.  

Inexistia debate ou influência dos membros do Comitê acerca dos fundos que 

receberiam investimentos e seu quantum – chama a atenção que não há uma só 

recusa de investimento posto em pauta para deliberação. Tudo era previamente 

traçado pela empresa de consultoria e pelo Diretor Presidente, sendo posteriormente 

referendado pelos membros do Comitê de forma acrítica e desidiosa.  

5.3.1. Deliberação “a posteriori” do Comitê de Investimentos 

A Polícia Federal identificou investimento – em fundo que tem em seus ativos ações 

de empresa de Renato de Matteo Reginatto – realizado sem prévia submissão e 

autorização pelo competente Comitê de Investimentos (doc. 15, fls. 161):  

investimento do RPPS no fundo SÃO DOMINGOS que por sua vez 
aplica recursos na empresa RIVIERA CASA NOVA, a qual tem como 
sócio diretor RENATO DE MATTEO REGINATTO. O RPPS aplicou 
R$ 6 milhões em 24/01/2014 sendo que a análise da aplicação pelo 
Comitê de Investimentos ocorreu posteriormente à sua realização, ou 
seja, em 28/01/2014. A aplicação foi autorizada/assinada por 
EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e CRISTIANO 
LEMOS (Diretor de Finanças e Arrecadação). 

Destaca-se que o Comitê de Investimentos não possui autorização legal para exercer 

sua atribuição de forma ad referendum.  

5.3.2. Atas copiadas 

Nas atas de reuniões do Comitê se nota outra evidência da tese aqui exposta. Essas 

atas são meras cópias, indicando que inexistia atividade intelectual e deliberativa pelos 

membros desse órgão, cujo único trabalho que tinham era subscrever atas prontas 

com transcrições literais de outras deliberações ou informativos. Exemplos abaixo 

(doc. 53): 

 Ata de 19/07/2016 – 38ª Reunião do Comitê de Investimentos – do IPREM 

idêntica à Ata de 07/04/2016 do Instituto de Previdência de Angra dos Reis: 
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O mês de março foi marcado pelo forte movimento de queda na 
percepção de risco país, refletindo tanto fatores externos mais 
positivos como bancos centrais adotando postura mais pacífica, 
quanto os fatores internos refletindo os dados de inflação mais 
favoráveis e a perspectiva de melhora do cenário político interno. A 
curva prefixada cedeu em todos os vértices, com os vértices longos 
caindo mais que os curtos com redução da inclinação positiva da 
curva de juros. Em relação apolítica monetária, o recuo expressivo da 
inflação abriu espaço para que o mercado passasse a precificar um 
início de ciclo de corte de juros já na próxima reunião do Copom. A 
melhora das expectativas de inflação para este e o próximo ano 
refletidas na pesquisa FOCUS/BC semanal tem mostrado que o 
processo de ancoragem nas expectativas inflacionárias está andando 
em linha com a expectativa do BV. O cenário de incerteza fez 
aumentar a volatilidade nos juros que deve se manter elevada com a 
agenda política no mês de abril. Disponível em: 
https://www.angra.rj.gov.br/downloads/ANGRAPREV/AtasAPR/2016/
abril_2016.pdf. 

 Ata de 02/06/2017 – 49ª Reunião do Comitê de Investimentos – do IPREM 

idêntica à matéria de 30/05/2017 publicada pelo site de consultoria Crédito e Mercado:  

Decorrida mais uma semana, continua impossível prever com 
segurança um desfecho para a atual crise política no Brasil. Ao 
presidente Temer restou, após o seu envolvimento em um escândalo 
de corrupção de enorme dimensão, manobrar na tentativa de 
reagrupar a sua reduzida base política em busca de uma agenda 
parlamentar.  
De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a política 
econômica vai continuar a mesma, já que há um consenso no país de 
que medidas como a disciplina fiscal, controle da inflação e solvência 
futura são indispensáveis para a retomada sadia do crescimento 
econômico. Ele também acredita que as reformas podem ter a sua 
tramitação atrasada em algumas semanas, mas os esforços pela 
aprovação irão prosseguir.  
Mesmo antes do senador Ricardo Ferraço ter dado como lido o seu 
parecer sobre a reforma trabalhista, na sessão da Comissão de 
Assuntos Econômicos [...] Disponível em: 
https://www.creditoemercado.com.br/consultoria/ciNoticia.asp?id=233. 

 Ata de 30/07/2017 – 50ª Reunião do Comitê de Investimentos – do IPREM 

idêntica à Ata de 17/07/2017 do Instituto de Previdência de Jaguariúna: 

O que é peculiar é que já tivemos, ao longo desses últimos 23 anos 
de estabilização da moeda (desde o plano Real) muitos momentos de 
inflação nesses patamares. Mas foram sempre momentâneos e, logo 
em seguida, ela voltava a subir. E agora, tudo indica que teremos 
uma inflação realmente baixa, por um longo período de tempo. [...]. E 
isso abre espaço para uma queda maior da SELIC. Desde a crise 
desencadeada pela gravação de Joesley Batista envolvendo Michel 
Temer, o BC sinalizou que poderia diminuir o ritmo de cortes e o 
mercado passou a acreditar em uma queda entre 0,5% e 0,75%. 
Agora já se fala em uma queda de 1% na reunião do final de julho 
(25/7). Independentemente do tamanho do corte, é fato que a SELIC 
virá para baixo de 10% ainda esse mês. Disponível em: 
http://www.jaguariuna.sp.gov.br/jaguarprev/wp-content/uploads/2015/ 
09/2017-Ata-da-7%C2%AA-Reuni%C3%A3o-Ordin%C3%A1ria.pdf.  
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Como se vê, o Comitê de Investimentos jamais exerceu suas atribuições funcionais, o 

que permitiu a mobilização ilícita de recursos do IPREM capitaneada pela Di Matteo 

Consultoria Financeira Ltda e pelo Diretor Presidente na época, Eduardo Felipe 

Machado.  

Pelo menos por omissão, os membros do Comitê concorreram diretamente para o 

dano ocasionado à autarquia previdenciária Requerente. Não se pode perder de vista 

que a esse Comitê compete, nos termos do Decreto Municipal nº 3.916/2012:  

Art. 3º, IV - Avaliar, selecionar e alterar a seleção de gestores, 
administradores e custodiantes de investimentos e determinar os 
critérios para a alocação e realocação dos ativos entre as diversas 
carteiras e gestores. 
 Art. 3º, VII - Conduzir quaisquer outros assuntos necessários para 
assegurar a prudência dos investimentos do IPREM. 

O Comitê atuava de modo figurativo, valendo-se de atas falsas em sua substância 

(falsas porque não exprimem manifestação de nenhum dos seus membros, sugerindo 

uma análise nunca realizada). Nesse engodo todos os membros foram, ao menos, 

coniventes. 

5.4. Demais irregularidades na gestão da autarquia 

No Processo Administrativo Disciplinar – PAD instaurado pela Portaria Conjunta nº 

01/2018, a Comissão Processante identificou irregularidades funcionais de diversas 

ordens, perpetradas pelos Requeridos enquanto servidores públicos (submissos aos 

preceitos da Lei Municipal nº 1.042/1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Pouso Alegre). 

Nesse procedimento ficaram caracterizadas as ilicitudes abaixo descritas – contrárias 

ao art. 163, inc. III (é dever dos servidores “desempenhar com zelo e presteza os 

trabalhos de que for incumbido”) e art. 164, inc. XII (é proibido aos servidores “exercer 

atribuições diversas de seu cargo ou função, ressalvados os casos previstos em Lei ou 

regulamento”) do Estatuto – conforme Relatório Final da Comissão Processante e 

decisões do Prefeito Municipal (doc. 9): 
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5.4.1. Nomeação, sem competência, de membro para compor o Comitê de 

Investimentos 

A Comissão Processante verificou que Eduardo Felipe Machado nomeou um 4º 

membro para o Comitê de Investimentos (Antônio Gilberto Balbino) por meio da 

Portaria nº 096/2013 (doc. 54), descumprindo determinação expressa do art. 2º do 

Decreto nº 3.916/2012 e do art. 3º-A, § 1º, alínea “e”, da Portaria 519 do Ministério da 

Previdência Social. 

5.4.2. Nomeação indevida 

A Comissão confirmou, ainda, que Eduardo Felipe Machado nomeou, por meio da 

Portaria nº 43, de 21/02/2017, Patrícia Aparecida Andrade para o cargo de Diretora de 

Contabilidade (doc. 55), sendo ela servidora a título puramente comissionado 

(portanto, sem estabilidade), mesmo havendo vedação expressa no art. 72, §§ 3º e 4º, 

da Lei Municipal nº 4.643/2007, que preveem que, para o referido cargo, a nomeação 

se dará a “servidores efetivos, da ativa, do quadro de servidores públicos municipais”. 

5.4.3. Inadequações no Comitê de Investimentos 

Eduardo Felipe Machado, Cristiano Lemos e Marlei Junqueira cometeram falta 

consistente na não nomeação, por dado lapso temporal, do Diretor de Contabilidade 

para compor o Comitê de Investimentos, em afronta ao art. 3º-A da Portaria 519/2011 

do Ministério da Previdência Social c/c art. 3º, 6º e 7º, alínea “a”, da Lei Municipal nº 

4.643/2007. 

A Comissão Processante também identificou a participação de Marlei Junqueira e 

Silva nas 46ª, 47ª e 48ª Reuniões do Comitê de Investimentos sendo que, até então, 

jamais havia sido nomeada para o referido Comitê, em afronta ao § 1º do art. 3º-A da 

Portaria nº 519 do Ministério da Previdência Social, bem como ao art. 2º do Decreto 

Municipal nº 3.916/2012 (doc. 56). 

5.4.4. Aplicação e investimentos por equipe incompleta 

No período compreendido entre 27/03/2013 e 15/12/2017 foram realizados 

investimentos sem aval do Diretor de Contabilidade, que, na época, era Aguinaldo 

Claret de Oliveira, conforme se observa nas Autorizações de Aplicações e Resgate 

constante nos autos do PAD, em afronta ao art. 73, III, da Lei Municipal nº 4.643/2007 

(doc. 57). 
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5.4.5. Ausência de comprovação de qualificação técnica pelos membros do Comitê e 

de certificação pela maioria dos membros do Comitê de Investimentos 

Marlei Junqueira e Silva, Eduardo Ferreira Pinto e Dyanne Cristina dos Santos não 

possuíam qualificação técnica e certificação exigidas para o exercício das atribuições 

enquanto membro do Comitê de Investimentos.  

O § 1º, “e”, do art. 3º-A da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social 

prevê a obrigatoriedade de que os membros do Comitê tenham formação e aprovação 

em “exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida 

capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais”.  

A falta de certificação restou evidenciada também no Procedimento Administrativo 

Previdenciário nº 209/2016 (doc. 58), o que gerou irregularidade da autarquia perante 

o CADPREV, obstando a obtenção de Certificado de Regularidade Previdenciária pela 

via administrativa. 

5.4.6. Ausência injustificada nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de 

Investimentos 

Foram identificadas inúmeras faltas às reuniões do Comitê de Investimentos por parte 

de Gilberto Balbino, Eduardo Felipe Machado, Dyanne Cristina dos Santos, Vagner 

Márcio de Souza e Aguinaldo Claret de Oliveira, sem que tenha sido apresentada a 

devida justificativa, em desatenção ao que prevê o art. 6º, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 

3.916/2012. 

5.4.7. Operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares 

A Comissão também concluiu pela irregularidade consistente no investimento, no dia 

24/01/2014, de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no fundo São Domingos sem 

que o Comitê de Investimentos tivesse concedido qualquer autorização prévia, em 

violação aos arts. 3º e 3º-A da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência 

Social, entre outras ações apontadas como temerárias (doc. 59). 
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5.4.8. Investimentos em fundos ilíquidos 

Imputa-se a Eduardo Felipe Machado, Cristiano Lemos, Marlei Junqueira e Silva, 

Eduardo Ferreira Pinto, Dyanne Cristina dos Santos, Vagner Márcio de Souza, Antônio 

Gilberto Balbino e Aguinaldo Claret de Oliveira o ilícito de terem realizado ou permitido 

a realização de investimentos de recursos do IPREM em fundos ilíquidos, em que o 

prazo mínimo de resgate ofendia a Resolução nº 3.922/2010 do Banco Central do 

Brasil (doc. 9). 

5.4.9. Investimentos temerários 

Os investimentos temerários estão retratados na migração de recursos de fundos 

sólidos para fundos de procedência duvidosa e manifestamente desvantajosos. 

Ilicitudes gravíssimas foram dolosa ou, ao menos, culposamente praticadas. Os itens 3 

e 4 evidenciam o golpe, abaixo serão especificadas as normas violadas na tramoia 

contra o IPREM, que caracterizará de forma patente o caráter temerário dos 

investimentos e os atos ímprobos realizados pelos Requeridos.  

6. DOS ATOS DE IMPROBIDADE EM ESPÉCIE 

A presente ação imputa aos Requeridos a prática de atos de improbidade 

administrativa que: (i) importam em enriquecimento ilícito; (ii) causam prejuízo ao 

erário; e (iii) atentam contra os princípios da Administração Pública; previstos 

respectivamente nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. Abaixo discorreremos 

sobre a subsunção das condutas a esses tipos legais. 

6.1. Atos que importam enriquecimento ilícito 

6.1.1. Art. 9º, inc. I, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 

percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 

possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 

agente público. 
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Valendo-se da posição de Diretor Presidente do IPREM, Eduardo Felipe Machado 

favoreceu ilicitamente a empresa Di Matteo Consultoria Financeira Ltda (item 5.1), o 

que resultou no enriquecimento ilícito dos sócios dessa empresa que está no epicentro 

de diversos golpes contra institutos previdenciários (doc. 15); e essa ilegalidade 

independe do empobrecimento do Poder Público. 

Convém destacar que o enquadramento no tipo legal em exame se estende a Di 

Matteo Consultoria Financeira e aos seus sócios por força do disposto nos art. 3º e 6º 

da Lei de Improbidade Administrativa, vez que indubitavelmente concorreram para a 

prática do ato ímprobo e dele se beneficiaram.  

Não se pode perder de vista que é confessada – pela sócia Patrícia Almeida Alves 

Misson (doc. 18) – a prática de suborno pela Di Matteo Consultoria Financeira Ltda em 

favor de autoridades de Institutos Previdenciários para a contratação dessa empresa 

(que passaria a indicar fundos que receberiam recursos posteriormente desviados por 

Renato de Matteo Reginatto – item 2, docs. 15 e 20). Isso sugere o proveito 

econômico de Eduardo Felipe Machado; fato que será apurado ao longo da instrução 

probatória.  

6.1.2. Art. 9º, inc. IX, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação 

de verba pública de qualquer natureza. 

Deferidos os pleitos de quebra dos sigilos bancário e fiscal (item 10) restará 

evidenciado de forma cabal se os membros do Comitê receberam vantagem 

econômica em decorrência dos investimentos realizados pelo IPREM em fundos 

estressados (que significaram perda expressiva à autarquia). Mas não é só.  

Todos os membros do Comitê de Investimentos eram servidores públicos que 

percebiam remuneração do erário para tal múnus. O Diretor Presidente possuía 

remuneração equivalente a CC1; os Diretores de Finanças e Arrecadação e de 

Contabilidade possuíam renumeração equivalente a CC2; os Presidentes dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal percebiam jetom (art. 65, § 7º, e art. 67, § 6º, da Lei 

Municipal nº 4.643/2007). 
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A remuneração pelo Poder Público representa vantagem econômica (na prática, essa 

vantagem era condicionada à condescendência dos demais membros às imposições 

do Diretor Presidente – itens 5.2 e 5.3 e docs. 38 e 39). Logo, os membros do Comitê 

se enriqueciam a custa do erário para nada fazer, pois se imiscuíam do dever de 

analisar os fundos, acompanhá-los, elaborar as atas etc.  

Sobre a caracterização dessa inércia como ato ímprobo, colacionamos o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, que condenou servidora que não laborou em favor do 

serviço público. Trecho do julgado abaixo:  

Fato é que a pessoa vinculada ao serviço público, que aufere 
remuneração dos cofres públicos sem haver trabalhado, pratica ato 
de improbidade autônomo, que não reclama a simultânea 
responsabilização de eventual partícipe. Caso fosse possível valer-
me da analogia, diria que se está frente a uma "improbidade de mão 
própria", absolutamente autônoma, é bom repetir. 
(REsp 1434985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ 
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 
06/05/2014, DJe 28/08/2014) 

Essa omissão resultou em vultosa perda, e, não sejamos ingênuos, a perda do IPREM 

é o ganho ilícito de outrem. Por isso que essa omissão remunerada dos membros do 

Comitê de Investimentos é ato ímprobo que merece ser punido na forma do art. 12, 

inc. I, da Lei nº 8.429/1992.  

6.2. Atos que causam prejuízo ao erário 

6.2.1. Art. 10, incs. VI e XI, da Lei nº 8.429/1992  

Tipos legais Realizar operação financeira sem observância das normas legais e 

regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; e liberar verba pública 

sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a 

sua aplicação irregular. 

Os investimentos temerários realizados pelo Comitê de Investimentos do IPREM – isto 

é, a mudança de recursos na gestão de Eduardo Felipe Machado para fundos de 

gestores independentes envolvidos em diversas fraudes – violam diversas normas. A 

primeira que convém citar é a Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 43 - As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão 
depositadas conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição. 
§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, 
geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a 
fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da 
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Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais 
disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, 
com observância dos limites e condições de proteção e 
prudência financeira. 

Aprofundando o teor da Lei Complementar nº 101/2000, e regulamentando o disposto 

no art. 6º, inc. V, da Lei nº 9.717/1998, o Conselho Monetário Nacional determina a 

forma das aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social por 

meio da Resolução nº 3.922/2010. Diretrizes também são traçadas por ato normativo 

do antigo Ministério de Previdência Social e pela legislação do IPREM. Em análise a 

essas normas específicas, percebem-se as seguintes transgressões: 

6.2.1.1 Iliquidez e insegurança 

A Polícia Federal não poderia ser mais clara ao demonstrar a iliquidez da Carteira de 

Investimentos do IPREM, relatando um salto de 0,00% (2011/2012) para 47% 

(2014/2016); e a insegurança dessa mudança para fundos de alto risco de 

gestores independentes (doc. 15, p. 134).  

A insegurança desses investimentos está demonstrada amiúde (itens 2 e 4.1 e docs. 

6, 10 e 15); representa-a o fato de todos os fundos de gestores independentes 

estarem proibidos de receber recursos de Regime Próprio de Previdência Social pela 

Comissão de Valores Mobiliários (doc. 25).  

Nota-se insegurança, ainda, no fato de diversos fundos que recebem recursos da 

autarquia serem investigados por operações policiais, a exemplo da Encilhamento 

(Illuminati, São Domingos e Sculptor), Abismo (Terra Nova), Rizoma (Sculptor), 

Gatekeepers (Sculptor) etc.  

Não foram observados pelos Requerido, portanto, as disposições legais abaixo 

transcritas: 

Art. 6º, parágrafo único, inc. I, da Lei Federal nº 9.717/1998 - a 
natureza pública das unidades gestoras desses regimes e dos 
recursos aplicados, exigindo a observância dos princípios de 
segurança, proteção e prudência financeira; 

Art. 5º da Lei Municipal nº 4.643/2007 - O IPREM obedecerá aos 
seguintes princípios: 
V - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões 
garantidores dos benefícios previstos nesta Lei a padrões mínimos 
adequados de diversificação, liquidez e segurança econômico-
financeira e conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 
Nacional; 
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Art. 1º da Resolução nº 3.922/2010 - Os recursos dos regimes 
próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta 
Resolução. 
§ 1º Na aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os 
responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social 
devem: 
I - observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e 
transparência; 

A situação do IPREM, infelizmente, é crítica: investimentos de baixa liquidez, ativos 

largamente comprometidos, perdas já concretizadas e esperadas de grande vulto são 

alguns dos problemas encontrados. Também por esse motivo a Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho estima uma sobrevida do IPREM até 2029 (doc. 14).  

6.2.1.2. Desenquadramento em face das normas da CMN 

A Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional estabelece parâmetros 

que, se não observados, caracterizam fundos como “desenquadrados”, estando 

inaptos a receberem recursos de Regime Próprio de Previdência Social. Os 

Requeridos negligenciaram essa normativa, como exemplificam os pontos abaixo: 

 Investimentos em direitos creditórios acima do percentual de 5%, que é o limite 

total permitido (art. 7º, inc. VII, alínea “a”) (doc. 41):  

 

 Inobservância do teto de 25% do patrimônio líquido do fundo de investimento 

para aplicação de recursos previdenciários em um mesmo fundo (art. 14): 

No fundo Cam Throne foi aplicado percentual equivalente a 26,08% do fundo, o que 

supera o teto legal. Essa irregularidade foi apontada pelo Ministério da Previdência 

Social (doc. 60). 
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 Aplicação de recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em 

direitos creditórios não padronizados – operação proibida (art. 23, III): 

Verifica-se no fundo INX Barcelona a aplicação indireta da carteira no INX SSPI 

BONDS FIDC NÃO PADRONIZADOS, caracterizando aplicações em “cascata”, para 

burlar limites técnicos. Essa prática é vedada pelo Conselho Monetário Nacional (doc. 

61). 

6.2.1.3. Falta do adequado credenciamento e de atestado de contabilidade 

É relatado no Processo nº 10133.102960/2018-99 da Subsecretaria dos Regimes 

Próprios de Previdência Social (doc. 37), em análise ao fundo Terra Nova, que não se 

observou o credenciamento previsto no art. 3º, inc. IX e §§ 1º e 2º, c/c art. 6º-E da 

Portaria nº 519/2011.  

Essa exigência tem como propósito permitir ao Regime Próprio de Previdência Social 

conhecer melhor os fundos e as instituições nos quais serão aplicados os recursos, 

assegurando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez 

legalmente previstas. 

Mesma finalidade impõe o dever de apresentação de atestado de compatibilidade do 

fundo com as obrigações presentes e futuras nos casos de aplicações que 

apresentem prazos de carência. A ausência desse documento também foi constatada 

no processo acima referenciado (doc. 37).  

6.2.1.4. Investimento sem ser investidor profissional 

A Portaria nº 300 do Ministério da Previdência Social, de 03/07/2015, caracteriza a 

figura do investidor profissional. O IPREM aplicou no fundo Sicília – destinado a 

investidores profissionais – sem atender aos requisitos constantes na referida Portaria, 

ou seja, estando inapto a realizar essa operação de crédito (doc. 30). 

6.2.1.5. Ausência de certificação 

Os investimentos para fundos de gestores independentes foram realizados sem que a 

maioria dos membros do Comitê tivessem a certificação exigida pelo então Ministério 

da Previdência Social:  
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Art. 2º da Portaria Ministério da Previdência Social nº 519/2011 - A 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
comprovar junto à SPS que o responsável pela gestão dos 
recursos dos seus respectivos RPPS tenha sido aprovado em 
exame de certificação organizado por entidade autônoma de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a 
esta Portaria. 

Art. 3º-A - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão comprovar à SPPS que seus RPPS mantêm Comitê de 
Investimentos, participante do processo decisório quanto à 
formulação e execução da política de investimentos.  
§ 1º - A estrutura, composição e funcionamento do Comitê de 
Investimentos previsto no caput, será estabelecida em ato normativo 
pelo ente federativo, devendo atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 
e) previsão de composição e forma de representatividade, sendo 
exigível a certificação de que trata o art. 2º desta Portaria, para a 
maioria dos seus membros até 31 de julho de 2014.  

A falta dessa certificação está comprovada no Procedimento Administrativo 

Previdenciário nº 209/2016, que concluiu pela irregularidade do IPREM perante o 

CADPREV (doc. 58). 

6.2.1.6. Investimentos em precatórios 

Investiu-se indiretamente em precatórios por meio do Barcelona FI Renda Fixa. Este 

tem cotas do FIDC NP, que, por sua vez, possui precatórios em seus ativos – doc. 62). 

Isso é proibido:  

Art. 23 da Resolução nº 3.922/2010 - É vedado aos regimes próprios 
de previdência social:  
II - aplicar recursos, diretamente ou por meio de cotas de fundo de 
investimento, em títulos ou outros ativos financeiros nos quais 
ente federativo figure como emissor, devedor ou preste fiança, 
aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma;  
III - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de 
investimento em direitos creditórios não padronizados; 

Acrescenta-se que os precatórios em questão não foram adimplidos pelo Estado do 

Rio de Janeiro. 

6.2.1.7. Não acompanhamento das aplicações 

Em nítido descaso, deixou-se de observar o art. 3º, inc. V, da Portaria nº 519/2011 do 

Ministério da Previdência Social, que impõe o dever de: 

Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a 
rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações 
realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à 
política anual de investimentos e suas revisões e submetê-los às 
instâncias superiores de deliberação e controle.  
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Na análise pela Subsecretaria de Regimes Próprios da Previdência Social ao fundo 

São Domingos (que possui estreitos laços com Renato de Matteo Reginatto) se notou 

que “não há registro formal de que os relatórios trimestrais de acompanhamento dos 

investimentos tenham sido encaminhados ao Conselho Deliberativo para análise” (doc. 

37).  

6.2.1.8. Transgressão do dever de cautela 

Em diversos momentos é imposta a obrigação de se investir com prudência. É exigido, 

por exemplo, conhecimento técnico dos responsáveis, análises prévias dos fundos, 

estudos de rentabilidade, em suma, uma conduta proba afeta aos ideais de diligência 

e boa fé. Vejamos: 

Art. 81 da Lei Municipal nº 4.643/2007 - Os recursos financeiros e 
patrimoniais do IPREM, garantidores dos benefícios por este 
assegurados, serão aplicados por intermédio de instituições privadas 
ou públicas contratadas. O IPREM, aplicará o seu patrimônio no país 
de acordo com a determinação do Conselho Monetário Nacional. 
Parágrafo único. As diretrizes para as aplicações financeiras deverão 
orientar-se pelos seguintes objetivos: 
I - segurança dos investimentos; 
II - rentabilidade real compatível com as hipóteses atuariais; e 
III - liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios. 
 
Art. 1º, inc. II, da Resolução nº 3.922/2010 - Os recursos dos regimes 
próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta 
Resolução. 
§ 1º Na aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os 
responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social 
devem: 
I - observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e 
transparência; 
II - exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência; 
III zelar por elevados padrões éticos. 
 
Art. 3º da Portaria 519/2011 do Ministério da Previdência Social - A 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
observar na gestão dos recursos de seus RPPS as seguintes 
obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que 
dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS: 
VI - assegurar-se do desempenho positivo de qualquer entidade que 
mantiver relação de prestação de serviços e ou consultoria nas 
operações de aplicação dos recursos do RPPS e da regularidade do 
registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.  
§ 2º Quando se tratar de fundos de investimento  
a) a análise do histórico e experiência de atuação do gestor e do 
administrador do fundo de investimento e de seus controladores;  
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b) a análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e 
administração, bem como quanto a qualificação do corpo técnico e 
segregação de atividades;  
c) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de 
desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob 
sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos 
anteriores ao credenciamento.  

Tamanha exigência se deve ao fato de que os recursos investidos são dos servidores, 

e, a rigor, trata-se de dinheiro público – não se pode olvidar que, nos termos do art. 2º, 

§ 1º, da Lei nº 9.717/1998, o Município é responsável por cobrir eventual insuficiência 

financeira da autarquia.  

Malgrado isso, o IPREM foi palco de fraudes e mais fraudes em razão de má-fé e/ou, 

no mínimo, inobservância dos preceitos acima pelos membros do Comitê de 

Investimentos. Isso torna ilegais as aplicações e ímproba a conduta dos membros do 

Comitê. 

6.2.1.9. Investimentos em conflito de interesses 

Renato de Matteo Reginatto, como visto, encabeçou o golpe aplicado contra o IPREM 

– e a tantos outros institutos de previdência municipais – sugerindo, na condição de 

consultor (da Di Matteo Consultoria Financeira Ltda), que aportassem recursos em 

fundos com os quais possuía envolvimento direto e indireto.  

Isso mostra grave falta dos Requeridos, que investiram havendo conflito de interesses, 

em dissonância ao que dispõe o art. 18 da Resolução nº 3.922/2010: 

Art. 18 da Resolução nº 3.922/2010 - Na hipótese de contratação 
objetivando a prestação de serviços relacionados à gestão dos 
recursos do regime próprio de previdência social:  
§ 1º O regime próprio de previdência social deverá manter política de 
contratação e monitoramento periódico dos prestadores de serviço, 
de forma a verificar, no mínimo, que os prestadores cumprem, 
satisfatoriamente: 
 I - os requisitos e condições estabelecidos na legislação aplicável;  
II - as condições, exigências e finalidades estabelecidas no contrato. 
§ 2º O regime próprio de previdência social deve avaliar a 
capacidade técnica e potenciais conflitos de interesse de seus 
prestadores de serviços e das pessoas que participam do 
processo decisório, inclusive por meio de assessoramento. 

Organograma montado pela Polícia Federal (doc. 15, fls. 53) demonstra o 

envolvimento de Renato de Matteo Reginatto com os seguintes fundos: São 

Domingos, Barcelona, Sculptor, Illuminati, Terra Nova, Cam Throne (por meio da 

Riviere Casa Nova e da Ideas Real State Empreendimentos), entre outros.  
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6.2.2. Art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para 

celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 

indevidamente.  

Neste item remetemos Vossa Excelência ao item 5.1 desta petição, onde está 

evidenciada a transgressão do tipo legal acima reproduzido. Verificar-se-á que o 

certame relativo aos serviços de consultoria financeira se deu em descompasso aos 

preceitos da Lei nº 8.666/1993, ferindo os princípios da isonomia, da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade etc. (art. 3º). 

A contratação fraudulenta da Di Matteo Consultoria Financeira – tal como ocorreu no 

IPREMU, de Uberlândia / MG – está comprovada: pelo direcionamento da licitação 

(havendo de se considerar que o Diretor Presidente já possuía contato com o sócio da 

empresa de consultoria); pela prestação de serviços antes da celebração do contrato; 

pela adoção de modalidade licitatória irregular; entre outras inadequações na 

condução do certame.  

Em especial no que se refere à opção inadequada do convite como modalidade de 

licitação, colacionamos o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE - COMPRA DE VEÍCULO 
OFICIAL NOVO - DIRECIONAMENTO EM FAVOR DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA - FRUSTRAÇÃO DA ESCOLHA DA MELHOR 
PROPOSTA - NEGLIGÊNCIA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO - DANO AO ERÁRIO 'IN RE IPSA' - DOSIMETRIA - 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OMISSÃO - 
AUSÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
(TJMG -  Embargos de Declaração-Cv 1.0271.11.006053-7/002, 
Relator: Des. Edgard Penna Amorim, 1ª Câmara Cível, julgamento 
em 29/10/2019, publicação da súmula em 05/11/2019). 

Como consta do decisum acima, importa observar que o ato de improbidade 

administrativa neste caso é caracterizado independentemente da comprovação de 

dano ao erário, vez que o dano nesses casos se afigura in re ipsa.  

 

Num. 120930820 - Pág. 48Assinado eletronicamente por: DEMETRIUS AMARAL BELTRAO - 22/06/2020 09:51:51
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209515042000000119601039
Número do documento: 20062209515042000000119601039



 

49 

 

Anota-se, em tempo, que o art. 1º, inc. V, da Resolução nº 3.922/2010 dispõe que 

compete aos Regimes Próprios de Previdência Social: “realizar com diligência a 

seleção, o acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviços contratados”. 

6.2.3. Art. 10, inc. X, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 

que diz respeito à conservação do patrimônio público. 

Além da perda já precificada em relação aos ativos, também há de se considerar o 

lucro cessante (o que se estaria rendendo se não houvesse sido realizado o 

remanejamento de recursos de investimentos geridos por instituições de primeira linha 

para fundos duvidosos de gestores independentes). Utilizando, para esse intento, a 

correção pelo IPCA + 6% ao ano, chega-se a um prejuízo de R$ 141.430.409,86 

(cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e 

oitenta e seis centavos) (doc. 13). 

6.2.4. Art. 10, inc. XII, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 

O favorecimento havido na contratação da Di Matteo Consultoria Financeira Ltda (item 

5.1), bem como a inação do Comitê de Investimentos (item 5.3), resultaram no 

enriquecimento ilegal de Renato de Matteo Reginatto e Patrícia Almeida Alves 

Mission. Também se enriqueceram às custas do IPREM – ou melhor, do dinheiro do 

Município de Pouso Alegre e dos servidores públicos municipais da ativa e inativos – 

administradores e gestores dos fundos inidôneos, participantes da quadrilha 

capitaneada por Renato de Matteo Reginatto. 

6.3. Atos que atentam contra os princípios da Administração Pública 

6.3.1. Art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 
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Os atos de improbidade que atentam contra os princípios que regem a Administração 

Pública são puníveis independentemente da efetiva ocorrência de dano ao erário, 

constituindo hipótese autônoma de ilícito. Isso se extrai do art. 21, inc. I, e do art. 11 

da Lei nº 8.429/1992. Interessa essa menção porque tal espécie de improbidade 

também se faz presente. 

As ideias de lealdade às instituições, eficiência, honestidade e impessoalidade foram 

vilipendiadas no caso sub judice por condutas contrárias a uma boa administração. 

Não foi à toa que o IPREM está como está: com gigantescas perdas contabilizadas e 

tantas outras a se computar. Os Requeridos agiram de modo torpe, intencionalmente 

ou por uma omissão deliberada, permitiram que investimentos desvantajosos fossem 

realizados (item 4). 

“Toda atividade estatal-administrativa é um gravitar na órbita da lei”, aduz Carlos Ayres 

Britto, “lei formal do Poder Legislativo, em última análise (art. 48), mas sob quatro 

específicas condições de aplicabilidade; quer dizer, não basta aplicar a lei, pura e 

simplesmente, mas aplicá-la por um modo impessoal, um modo moral, um modo 

público e um modo eficiente” (In: Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 822). Se isso é verdade, o é igualmente que os Requeridos 

conduziram o IPREM para fora da órbita jurídica. 

Nisso perdeu-se pressuposto de validade do ato administrativo, pois se pautou na 

contramão da missão institucional do IPREM e, por via oblíqua, do interesse público 

(cf. RE nº 160.381 / SP). Ora, está mais do que comprovado que o IPREM foi vítima 

de uma rede intrincada de fraudes, que jamais haveria tomado corpo se os Requeridos 

se pautassem com base na legislação vigente e com moralidade. 

Por isso, tem-se que todos os Requeridos são responsáveis coletiva e 

individualmente. Se apenas um deles se inteirasse dos investimentos feitos (o que 

decorre de Lei e das normativas aplicáveis) e reportasse as ilegalidades vislumbradas, 

conforme determina o art. 163, inc. IX, da Lei Municipal nº 1.042/1971, a autarquia 

previdenciária não sofreria perda alguma.  
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Diferentemente disso, o que se viu foi a aprovação da totalidade dos fundos 

problemáticos do IPREM sem nenhuma insurgência ou indagação por parte dos 

membros do Comitê de Investimentos. Essa condescendência absoluta foi o que 

permitiu o dano outrora mostrado (item 2).  

Isso por si só legitima o sancionamento por improbidade administrativa. É notório o 

atentado aos princípios previstos no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 e, ainda, 

aos princípios específicos da: segurança, proteção, prudência financeira (art. 6º, 

parágrafo único, inc. I, da Lei Federal nº 9.717/1998), rentabilidade, solvência, liquidez, 

motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência (art. 1º, § 1º, 

inc. I, da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional).  

6.3.2. Art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429/1992 

Tipo legal: Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência. 

Inúmeras condutas se amoldam a esse tipo legal. Algumas já foram tratadas por sua 

tipificação também em outros dispositivos, como o direcionamento da licitação por 

Eduardo Felipe Machado, a realização de investimentos desenquadrados pelo Comitê 

de Investimentos, entre outras que precedem a este item.  

Chama-se a atenção para a prática de atos sem competência pelo Diretor Presidente 

e pelo Diretor de Finanças e Arrecadação, como a aplicação realizada sem prévia 

autorização do Comitê de Investimentos (doc. 15, fls. 160 e 161), por nomeações 

indevidas (itens 5.4.1 e 5.4.2) e pela atuação ilegal da Chefe de Empenho no Comitê 

(quando a Lei impunha tal responsabilidade ao Diretor de Contabilidade). 

6.4. Notas sobre o elemento subjetivo  

A configuração de um ato ímprobo depende da comprovação de dolo nos casos do art. 

9º (enriquecimento ilícito) e do art. 11 (atentado contra os princípios da Administração 

Pública) e de culpa em se tratando das hipóteses do art. 10 (dano ao erário).  
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A vontade livre e consciente de praticar condutas ímprobas é manifesta como na: (i) 

atuação fraudulenta da Di Matteo Consultoria Financeira (itens 3 e 4); (ii) contratação 

ilícita desta empresa pelo então Diretor Presidente (5.1); (iii) decisão unilateral do 

Diretor Presidente e a omissão dos demais membros do Comitê de Investimentos 

(item 5.3); (iv) investimentos em desacordo com a normativa de regência (tens 4.1 e 

6.2); e (v) outras ilicitudes na gestão do IPREM (item 5.4). 

Nesses casos se verifica a intenção dos sócios da Di Matteo Consultoria Financeira e 

do Diretor Presidente na época, que, sabidamente, agiram à revelia da lei almejando a 

obtenção de vantagens indevidas, causando sério dano ao IPREM.  

Neste momento inaugural não conseguimos comprovar o animus dos demais 

membros do Comitê de Investimentos (na instrução probatória serão evidenciados se 

houve intenção e proveito econômico além das vantagens remuneratórias percebidas). 

Sem embargo, cumpre esclarecer que também é doloso o elemento subjetivo quando 

o agente, prevendo a possibilidade de agir com improbidade, assuma tal risco com a 

prática do ato. Nesse particular, ganha relevo a teoria da cegueira deliberada.  

De acordo com essa teoria o agente não pode se eximir de responsabilidade quando 

se coloca voluntariamente em posição de ignorância diante de atitudes suspeitas, 

procurando não se aprofundar no conhecimento das circunstâncias. Assim, o “fechar 

de olhos” por mera conveniência caracteriza dolo eventual, pois é assumido o risco do 

resultado ante a inércia do agente. 

Os membros do Comitê de Investimentos tinham obrigação funcional de identificar as 

condutas que vinham sendo perpetradas pelo gestor do IPREM e de compreender as 

consequências de suas omissões, não havendo que se falar em menor grau de 

culpabilidade por preferirem a indiferença.  

Aquele que não quer saber aquilo que pode e deve conhecer em razão do cargo que 

ocupa assume todas as possibilidades e deve responder por suas consequências. 

Neste aspecto, convém salientar que são obrigações legais dos Requeridos: (i) o 

conhecimento técnico (isso se verifica pelos requisitos de habilitação do cargo e pelas 

competências funcionais); e (ii) a realização de controle e fiscalização: 
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 Necessidade de conhecimento técnico (natureza técnica do cargo): 

Lei Municipal nº 4.643/2007 (redação vigente até 2018): 

Art. 65 - O Conselho Deliberativo do IPREM será constituído de 7 

(sete) membros efetivos e igual número de suplentes e exigir-se-á de 

seus membros nível médio de escolaridade, comprovada capacidade 

técnica, conhecimentos previdenciários e idoneidade. 

Art. 67 - O Conselho Fiscal do IPREM será constituído de 7 (sete) 

membros efetivos e igual número de suplentes e exigir-se-á de seus 

membros comprovada experiência em exercício de atividade nas 

áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou 

de auditoria. 

Art. 69, parágrafo único - O cargo de Diretor-Presidente, de caráter 

administrativo, será ocupado por servidor municipal ocupante de 

cargo efetivo da ativa ou inativo, possuir nível superior de 

escolaridade e amplo conhecimento previdenciário, com no mínimo 

10 (dez) anos de serviço público municipal, com avaliações 

exemplares. 

Art. 2º do Decreto Municipal nº 3.916/2012 - O Comitê será composto 

pelos membros efetivos, vinculados ao ente federativo ou à unidade 

gestora do regime próprio do Município, titulares de cargo efetivo com 

ou sem cargo de livre nomeação e exoneração, a ser designado por 

ato administrativo, assim distribuídos: 

§ 2º Todos os membros deverão possuir escolaridade de graduação 

superior ou pós-graduação em uma das seguintes áreas: economia, 

finanças, administração, gestão pública, ciências contábeis, 

estatísticas ou possuir curso de capacitação em uma dessas áreas ou 

possuir certificado de aprovação em exame de certificação 

desenvolvido por entidade autônoma de reconhecida capacidade 

técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. 

Art. 1º, § 2º, da Resolução nº 3.922/2010 - Para assegurar o 

cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta 

Resolução, 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 conforme requisitos estabelecidos nas normas 

gerais desses regimes. 

Art. 2º da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social - A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

comprovar junto à SPS que o responsável pela gestão dos recursos 

dos seus respectivos RPPS tenha sido aprovado em exame de 

certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida 

capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo 

conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a esta Portaria. 

 Exigência de controle e fiscalização: 

Art. 7º da Lei Municipal nº 4.643/2007 - Preservada a autonomia do 

IPREM, o regime previdenciário a que se refere o artigo anterior, terá 

por finalidade:  
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c) avaliar desempenho, com aferição de sua eficiência e da 

observância dos princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, 

razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, 

publicidade, e atendimento aos preceitos constitucionais, legais, 

regulamentares, estatutários e regimentais aplicáveis; 

Art. 3º da Portaria Ministério da Previdência Social nº 519/2011 - A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

observar na gestão dos recursos de seus RPPS as seguintes 

obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que 

dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS:  

IV - zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução 

das operações relativas às aplicações dos recursos operados pelo 

RPPS, bem como pela eficiência dos procedimentos técnicos, 

operacionais e de controle das aplicações;  

VI - assegurar-se do desempenho positivo de qualquer entidade que 

mantiver relação de prestação de serviços e ou consultoria nas 

operações de aplicação dos recursos do RPPS e da regularidade do 

registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

Art. 1º, §1º, da Resolução nº 3.922/2010:  

V - realizar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços contratados; 

VI - realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a 

avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e 

das demais instituições escolhidas para receber as aplicações, 

observados os parâmetros estabelecidos de acordo com o inciso IV. 

Como se vê, cada um dos Requeridos integrantes do Comitê de Investimentos 

descumpriu os deveres acima indicados. Por isso sua omissão não pode servir de 

desculpa para eximi-lo de responsabilidade, havendo de se considerar que a inércia 

em praticar ato que lhe competiria foi determinante para a consecução do dano ao 

IPREM.  

Por essa razão concordamos com o Supremo Tribunal Federal que admite a cegueira 

deliberada como dolo eventual: 

[...] No tocante ao crime de lavagem de dinheiro, observou 

possível sua configuração mediante dolo eventual, notadamente 

no que pertine ao caput do art. 1º da referida norma, e cujo 

reconhecimento apoiar-se-ia no denominado critério da teoria da 

cegueira deliberada ou da ignorância deliberada, em que o 

agente fingiria não perceber determinada situação de ilicitude 

para, a partir daí, alcançar a vantagem prometida (AP 470/MG, rel. 

Min. Joaquim Barbosa, 27, 29 e 30.8.2012) 

Em idêntica senda é o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça, aplicando a 

teoria da cegueira deliberada como maneira de caracterizar ato de improbidade 

administrativa: 
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No caso do art. 11 da lei de improbidade administrativa, o elemento 
subjetivo necessário é o dolo eventual ou genérico de realizar 
conduta que atente contra os princípios da Administração 
Pública. Assim, não se exige a presença de intenção específica 
para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada 
em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é 
inescusável, evidencia a presença do dolo. Precedentes citados: 
AIA 30-AM, DJe 28/9/2011, e AgRg no AREsp 8.937-MG, DJe 
2/2/2012 (AgRg no AREsp 73.968-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
julgado em 2/10/2012). 

 

Numa República inexiste poder que não reclame responsabilidade. Os Requeridos 

podiam investir milhões de reais (que deveriam atender benefícios previdenciários de 

milhares de servidores ativos e aposentados) e resolveram aplicar recursos em fundos 

duvidosos, que não receberiam um mísero real se houvesse um olhar mais atento 

(item 4).  

Perdas foram apuradas ao longo da atuação dos Requeridos; empreendimentos 

faliram; administradoras de fundos que recebiam recursos do IPREM foram 

sancionadas pela ANBIMA por violação de normas éticas (doc. 63); diversos fundos 

são investigados por fraudes; visível estava o conflito de interesses com a empresa de 

consultoria; e o que fizeram os membros do Comitê de Investimentos? Nada. Não foi 

tomada uma só medida para a recuperação de ativos sabidamente problemáticos. 

Merecem, portanto, a punição por prática dolosa de atos ímprobos. 

Inobstante isso, em respeito ao princípio da eventualidade, destacadas estão a 

negligência dos Requeridos (que não fizeram os estudos e análises devidas), bem 

como sua imprudência (aplicação em fundos inseguros e desenquadrados) e imperícia 

(pela inaptidão técnica na avaliação dos fundos e pela ausência de fiscalização).  

6.5. Da responsabilidade para além dos tipos da Lei nº 8.429/1992 

A responsabilização dos Requeridos se impõe por aspectos além dos já vistos. O 

IPREM se enquadra em gestão própria, isto é, “as aplicações são realizadas 

diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social” 

(art. 15, § 1º, inc. I, da resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional). 

Isso impossibilita a tentativa de jogar toda a responsabilidade pelos maus 

investimentos na Di Matteo Consultoria Financeira Ltda (que também é responsável). 

Quem investiu foi o Comitê, e o fez de forma irregular. Por isso a responsabilização de 

todos, em caráter solidário, é medida necessária de acordo com a Lei nº 9.717/1998: 

Num. 120930820 - Pág. 55Assinado eletronicamente por: DEMETRIUS AMARAL BELTRAO - 22/06/2020 09:51:51
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209515042000000119601039
Número do documento: 20062209515042000000119601039



 

56 

Art. 8º - Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente 
estatal, os dirigentes da unidade gestora do respectivo regime 
próprio de previdência social e os membros dos seus conselhos 
e comitês respondem diretamente por infração ao disposto nesta 
Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido 
na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e seu 
regulamento, e conforme diretrizes gerais. 

Art. 8º, § 2º - São também responsáveis quaisquer profissionais 
que prestem serviços técnicos ao ente estatal e respectivo 
regime próprio de previdência social, diretamente ou por 
intermédio de pessoa jurídica contratada. 

Art. 8º-A - Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime 
próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e 
os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação 
dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os 
distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o 
fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus 
gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na 
medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos 
decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente 
a que tiverem dado causa.  

Não há nada que exima o Diretor Presidente do IPREM e os demais membros do 

Comitê de Investimentos da responsabilidade pela adoção de elevados padrões éticos 

e técnicos na governança e controle das operações e pela observância das condições 

de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos 

recursos (art. 6º-C da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social). 

Além de tudo, interessa o seguinte mandamento previsto no art. 28 da Lei de 

Introdução às normas do Direto Brasileiro “o agente público responderá pessoalmente 

por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro” (art. 28). 

Dito isso, convém agora assinalar que os investimentos problemáticos foram todos por 

indicação da Di Matteo Consultoria Financeira. E a mera recomendação de 

investimentos em certos fundos, mesmo sobre o aspecto culposo, já demanda sua 

responsabilidade. 

Mas o caso dos autos não é de culpa. Renato de Matteo Reginatto sabia muito bem o 

que fazia, pois era o beneficiário desses investimentos por vias espúrias (sobre o 

conflito de interesses – doc. 15, fls. 53). Toda recomendação se dava com má-fé, no 

interesse de se beneficiar à custa dos milhares de contribuintes de Pouso Alegre.  
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Essa prática – além de configurar crime – é punível na esfera civil, sob a ótica 

contratual e também a luz do princípio da boa-fé objetiva. Como bem decidiu o egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

Ainda que os fatos apresentados nos autos decorram de conduta 
ilícita punível na esfera penal, tais circunstâncias não afastam a 
aferição da responsabilidade civil do agente no juízo cível, que é 
independente da criminal, a teor do que dispõe o art. 935, Código 
Civil. [...] 
Incumbe à contratante, especialmente do ramo de consultoria e 
assessoria financeira, controlar e monitorar os atos praticados no 
mercado, especialmente a oferta de crédito, de modo a evitar 
prejuízos a terceiros, como ocorreu na hipótese dos autos. Ausente 
comprovação do pagamento em favor daquele que disponibilizou 
seus recursos para aplicação financeira sob a responsabilidade da ré, 
acertada a sentença que determinou o devido ressarcimento na 
integralidade dos valores pendentes de resgate.   
(TJMG -  Apelação Cível 1.0024.11.019007-1/003, Relator: Des. 
Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, julgamento em 29/10/2015, 
publicação da súmula em 11/11/2015). 

Por tudo, tem-se que a responsabilização dos Requeridos é medida de direito 

vindicada por diferentes prismas de análise. Fato é que o IPREM não pode suportar o 

desastroso dano sofrido, devendo ser atribuída a responsabilidade das ingerências 

havidas àqueles que efetivamente causaram esse prejuízo exponencial.  

6.6. Da responsabilidade decorrente do poder de tutela  

Inexiste, no mundo jurídico, autonomia livre de confins. “Toda autonomia é, por 

definição, limitada”, leciona Alexandre Santos de Aragão, que complementa: 

“autonomia é a liberdade de agir dentro de limites fixados por uma instância normativa 

superior” (Supervisão Ministerial das Agências Reguladoras: limites, possibilidades e o 

parecer AGU nº AC – 051. Rio de Janeiro, Revista de Direito Administrativo, v. 245, p. 

237-262, 2007, p. 238). 

A autonomia autárquica não é nem pode ser concebida como um subterfúgio para o 

cometimento de ilegalidades. Por isso que qualquer indício de ilegalidade ou desvio 

institucional exige do Poder Central (em relação ao qual a autarquia se encontra 

vinculada) que investigue o caso e adote as medidas necessárias para a normalização 

da autarquia: daí o dever-poder de tutela. Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de 

Mello leciona: 
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O instituto do controle administrativo ou tutela das autarquias 

corresponde à atividade que o Estado exerce, dentro dos limites 

autorizados pelo sistema normativo, mediante atos administrativos 

não contenciosos, por via dos órgãos da Administração Central 

(Executivo), no sentido de influir sobre as pessoas autárquicas 

com o propósito de compeli-las e conformá-las ao cumprimento 

de seus fins próprios em harmonia com os objetivos públicos em 

vista dos quais foram criados (Natureza e regime jurídico das 

autarquias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 433-434). 

O ex-Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Agnaldo Perugini, não observou esse 

imperativo. Mesmo com inequívoca ciência de irregularidades na gestão da autarquia 

optou por nada fazer e, pior, manter Eduardo Felipe Machado no comando do IPREM, 

reconduzindo-o para novo mandato em 24/03/2015. 

A denúncia sobre irregularidades no IPREM foi feita com uma clareza cartesiana por 

contadores do Município. Informaram o Prefeito não só de grandes e sucessivas 

perdas, mas também de inadequações na forma de contabilização dessas perdas pelo 

IPREM. Abaixo trecho de Comunicado Interno datado de 15/05/2014 (sendo 

formalmente recebido pelo Gabinete do Prefeito Municipal em 05/06/2014 – doc. 64): 

Os valores acumulados no exercício de 2013 foram bastante altos 
merecendo nosso acompanhamento. Como em janeiro deste ano a 
perda também é considerada elevada, entendemos necessário um 
levantamento desde o ano de 2009 [...]  
c) No ano de 2011 houve uma perda de investimento no valor de      
R$ 3.653.863,98; 
d) No ano de 2012 houve uma perda de investimento no valor de      
R$ 12.940.500,07; 
e) No ano de 2013, houve uma perda de investimento no valor de   
R$ 32.061.822,38; 
f) Em janeiro de 2014 houve uma perda de investimento no valor de 
R$ 3.081.654,00. 
Assim sendo, no período compreendido de janeiro de 2009 a janeiro 
de 2014 totaliza-se um valor de R$ 60.277.203,97, conforme atestam 
extratos em anexo. [...] 
Até o mês de setembro de 2012 o lançamento contábil destas perdas 
era registrado corretamente. A forma correta e legal de realizar o 
registro orçamentário é lançar como conta dedutora da receita de 
rentabilidade de aplicação financeira. A partir de outubro de 2013 
(que foi o primeiro mês de perda significativa – R$ 10.709.905,71) o 
registro foi alterado para despesa extra orçamentária chamada 
“Desvalorização de Investimentos RPPS” [...] O Iprem não classifica a 
“Desvalorização de Investimentos RPPS” na Dívida Flutuante! O 
relatório de Dívida Flutuante do Iprem simplesmente não demonstra a 
perda! 
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Por razões que merecem ser investigadas, o ex-Prefeito Municipal nada fiscalizou. O 

Poder Executivo não exerceu o dever de tutela, omitindo-se por completo mesmo 

sabendo dos desmandos no IPREM por Eduardo Felipe Machado, que conduzia a 

autarquia ao ocaso. A denúncia realizada pelos contadores do Município de Pouso 

Alegre foi engavetada por Agnaldo Perugini. 

Repisa-se: mesmo sabendo de tais irregularidades (i) inexistiu investigação, e (ii) foi 

dada posse a Eduardo Felipe Machado para exercer novo mandato (ainda que 

estampada sua falta de expertise no âmbito previdenciário). Ambas as condutas 

atraem a responsabilidade do ex-Prefeito Municipal com base na Lei Municipal nº 

1.042/1971: 

Art. 189 - A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidades 
no serviço público municipal é obrigada a determinar sua apuração 
imediata por meio de sindicância administrativa. 
Art. 55 -  A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de 
responsabilidade, se forem satisfeitas as condições estabelecidas em 
Lei ou regulamento para a investidura no cargo ou na função 
gratificada. 

Aplica-se ao ex-Prefeito, portanto, tudo o quanto exposto quando se abordou a teoria 

da cegueira deliberada e a responsabilidade dolosa por omissão (item 6.4).  

Não se acredita, contudo, que haja cegueira do ex-Prefeito Municipal acerca das 

irregularidades perpetradas na autarquia. Agendas demonstram constantes reuniões 

entre o antigo Prefeito e o Diretor Presidente do IPREM na época (doc.44), e prova 

testemunhal comprovará a presença do Chefe do Executivo na sede da autarquia com 

uma frequência suspeita. 

O relacionamento de Agnaldo Perugini e Eduardo Felipe Machado, deveras, é 

bastante questionável. Outro indicativo de ilicitude nessa relação é o chamado – com 

certo eufemismo – “encontro de contas” havido no final do mandato. Essa medida 

serviu para que o então Prefeito maquiasse a prestação de contas antes de encerrar 

de que a Prefeitura fosse assumida por seu sucessor.  

No final de 2016 houve uma disparada para arrecadação de receitas, como 

comprovam os autos do Inquérito Civil MPMG nº 0525.16.001080-3, que insurgiu 

contra o Projeto de Lei nº 818/2016 (este visava alterar a Lei nº 5.749/2016 com o 

intento de obter autorização legislativa para que o IPREM pudesse transferir ao 

Município até R$30.000.000,00). Fruto desse Inquérito foi a Ação de Improbidade 

Administrativa nº 5007387-62.2016.8.13.0525 (doc. 65).  
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A visibilidade dada ao caso fez com que essas autoridades modificassem a estratégia 

inicial. Em vez de um repasse de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para o 

Executivo, foi feita uma compensação, e transferido dos cofres do IPREM                    

R$ 9.418.979,90 (nove milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e setenta e 

nove reais e noventa centavos), com o intuito de o ex-Prefeito “honrar as obrigações 

de final de ano e de mandato” (doc. 66). 

Sem delongas, informamos que essa transação é permeada de irregularidades. Tanto 

que o IPREM foi oficiado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho que se 

posicionou contrariamente a essa transação ante a inobservância dos arts. 65 e 66 da 

Portaria nº 464/2018 da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e a Nota 

Técnica nº 04/2012 (item 51, “a”) (doc. 14).  

Isso demonstra a tendenciosidade do ex-Prefeito Municipal e do antigo diretor 

Presidente do IPREM. Um buscava atender aos interesses pessoais do outro, estando 

ambos alheios ao interesse público, o que foi determinante para o atual estado do 

IPREM que está com sua saúde financeira largamente comprometida.  

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS 

Indica-se neste item, ainda que de forma sucinta, a responsabilidade individual de 

cada Requerido em razão da sua posição perante o IPREM, sendo certa a 

responsabilidade de todos os membros do Comitê pelas transgressões abaixo: 

Art. 77-B - Compete ao Comitê de Investimentos: 
I - Analisar e aprovar a Política Anual de Investimentos - PAI do 
IPREM elaborada pela Diretoria Executiva, observando os cenários 
econômicos e considerando os relatórios técnicos apresentados por 
empresas que prestam serviços ao IPREM; 
III - Acompanhar o desempenho da carteira de investimentos do 
IPREM, em conformidade com os objetivos estabelecidos pela PAI; 
IV - Avaliar, selecionar e alterar a seleção de gestores, 
administradores e custodiantes de investimentos e determinar os 
critérios para a alocação e realocação dos ativos entre as diversas 
carteiras e gestores; 
VI - Garantir a gestão ética e transparente do Comitê, em observância 
às normas aplicáveis; 
VII - Conduzir quaisquer outros assuntos necessários para assegurar 
a prudência dos investimentos do IPREM; 
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Em conformidade com o item 6, reputa-se a todos os Requeridos a responsabilidade 

solidária pelos tipos prescritos no art. 9º, incs. I e IX, no art. 10, incs. VI, VIII, IX, X, XI 

e XII, e no art. 11, caput e inc. I, todos da Lei nº 8.429/1992. Em se tratando da Di 

Matteo Consultoria Financeira, a responsabilização se dá por força dos arts. 3º e 6º da 

Lei de Improbidade Administrativa. 

7.1. Di Matteo Consultoria Financeira e seus sócios (2013-2018) 

Atualmente chamada DMF Advisers Consultoria Financeira Ltda, recomendou ao 

IPREM investimentos em fundos suspeitos de fraude, com o envolvimento direto ou 

indireto de Renato de Matteo Reginatto. O caráter desvantajoso dos investimentos 

indicados foi demonstrado nos itens 2, 3 e 4 desta petição.  

O conflito de interesses se verifica não só pela debênture ITSY11 (emitida pelas 

empresas em que ele figura como sócio: Columbia Holding e Part. S/A, Berkeley 

Holding e Partic. S/A e Pacific Holding e Part. S/A). Também foi sugerido fundo que 

investe em empresa do próprio sócio consultor (a exemplo da Riviere Casa Nova). Há 

ainda, laços suspeitos dos sócios com a Gradual e a FMD (doc. 15).  

A Di Matteo Consultoria Financeira é a principal responsável pela retirada de recursos 

do IPREM que estavam em segurança e sua realocação em fundos estressados. O 

animus fraudulento dos sócios está indicado em farta documentação, havendo até 

mesmo confissão por parte da sócia Patrícia Almeida Alves Mission (doc. 18).  

Trata-se de empresa corrupta e corruptora que arquitetou o golpe aplicado contra o 

IPREM (e em outros institutos previdenciários municipais). É a principal responsável 

pela atual conjuntura da carteira de investimentos do IPREM naquilo que de pior há e 

pelos atos ímprobos perpetrados. 

7.2. Eduardo Felipe Machado: Diretor Presidente e membro do Comitê de 

Investimentos (2011-2018) 

Diretor Presidente do IPREM e membro do Comitê de Investimentos de 24/03/2011 

até 23/04/2018, quando foi afastado pela intervenção imposta pelo Decreto Municipal 

nº 4.886/2018 (doc. 67). As responsabilidades deste agente enquanto Diretor 

Presidente envolvem:  
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Art. 73 da Lei Municipal nº 4.643/2007 - Compete ao Diretor-
Presidente:  
III - autorizar, juntamente com o Diretor de Contabilidade e o Diretor 
de Finanças e Arrecadação, as aplicações e investimentos efetuados, 
atendido o Plano de Aplicações e Investimentos;  
IV - celebrar, em nome do IPREM, em conjunto com o Diretor de 
Administração, os Contratos de Gestão e suas alterações, e as 
contratações em todas as suas modalidades, inclusive de prestação 
de serviços por terceiros; 
XI - assinar e assumir, em conjunto com o Diretor de Administração 
os documentos e valores do IPREM, e responder juridicamente pelos 
atos e fatos de interesse do IPREM; 
XII - assinar, juntamente com o Diretor de Finanças e Arrecadação, 
os cheques e demais documentos do IPREM, movimentando os 
fundos existentes; 
XIV - propor, juntamente com o Diretor de Administração e o Diretor 
de Contabilidade, a contratação de administradores de Carteiras de 
Investimentos do IPREM, dentre as instituições especializadas do 
mercado; de Consultores Técnicos Especializados e outros serviços 
de interesse da autarquia; 
XVI - atuar como representante do IPREM em negociações 
previdenciárias, comerciais, financeiras e trabalhistas; 

Foi Eduardo Felipe Machado quem contratou ilegalmente a Di Matteo Consultoria 

Financeira (item 5.1). É acusado por dois dos membros do Comitê de Investimentos 

de ditar de forma impositiva e unilateral as aplicações pelo Comitê (docs. 47 e 48), 

conduzindo o IPREM rumo à ruína (item 5.2). Também é responsável por todas as 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia descritas no item 5.4.  

7.3. Agnaldo Perugini: Prefeito Municipal (2009-2016) 

Prefeito Municipal de 2009-2016. Nessa condição deveria analisar as contas do 

IPREM (art. 68, inc. VI, da Lei Municipal nº 4.643/2007) e exercer o dever-poder de 

tutela (item 6.6), no entanto, faltou com tal obrigação, mesmo depois de cientificado de 

perdas e irregularidades na autarquia (doc. 64). Além do mais, reconduziu o Diretor-

Presidente para novo mandato, o que agravou a situação do IPREM.  

Fazem prova da relação suspeita de Agnaldo Perugini e Eduardo Felipe Machado as 

rotineiras reuniões entre os dois e o acordo celebrado entre o Município de Pouso 

Alegre e o IPREM – tido por irregular pela Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho – no final do mandato de Agnaldo Perugini. Na instrução probatória restará 

evidenciada de forma cabal a participação comissiva e se este agente obteve proveito 

econômico nas irregularidades do IPREM.  
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7.4. Cristiano Lemos: Diretor de Finanças e Arrecadação e membro do Comitê 

de Investimentos (2012-2018) 

Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM e membro do Comitê de Investimentos 

de 26/10/2012 até 23/04/2018, quando foi afastado pela intervenção imposta pelo 

Decreto Municipal nº 4.886/2018 (doc. 68). As responsabilidades deste agente 

enquanto Diretor de Finanças e Arrecadação envolvem:  

Art. 75-A da Lei Municipal nº 4.643/2007 - Compete ao Diretor de 
Finanças e Arrecadação: 
I - baixar ordens de serviço relacionadas com assuntos financeiros; 
II - assinar, juntamente com o Diretor-Presidente, os cheques e 
requisições e demais contratos operacionais, junto às instituições 
financeiras; 
IV - manter controle sobre a guarda dos valores, títulos e 
disponibilidades financeiras; 
VIII - integrar o Colegiado da Diretoria Executiva nas deliberações 
operacionais do IPREM; 
XIV - prestar esclarecimentos a respeito da correta aplicação das leis 
municipais e federais pertinentes ao sistema contributivo que rege o 
IPREM; 
XV - relatar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREM as 
irregularidades encontradas, munindo-os das informações e 
documentos necessários para a tomada das providências cabíveis; 

A omissão de Cristiano Lemos resultou na contratação ilegal da Di Matteo Consultoria 

Financeira (item 5.1). É responsável pelas aplicações do Comitê de Investimentos que 

redundaram na calamitosa situação econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). 

Incorreu em infrações disciplinares contra a autarquia (itens 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 

5.4.7, 5.4.8 e 5.4.9).  

7.5. Aguinaldo Claret de Oliveira: Diretor de Contabilidade e membro do 

Comitê de Investimentos (2012-2017) 

Diretor de Contabilidade do IPREM e membro do Comitê de Investimentos de 

26/10/2012 a 1º/02/2017 (doc. 69). As responsabilidades deste agente enquanto 

Diretor de Contabilidade envolvem:  

Art. 75 - Compete ao Diretor de Contabilidade: 
II - manter a contabilidade financeira, econômica e patrimonial em 
sistemas adequados e sempre atualizados, elaborando balancetes e 
balanços, além de demonstrativos das atividades econômicas deste 
Instituto; 
VI - proceder à contabilização das receitas, despesas, fundos e 
provisões do IPREM, dentro dos critérios contábeis geralmente 
aceitos, e expedir os balancetes mensais, o balanço anual e as 
demais demonstrações contábeis; 
VII - propor a contratação dos administradores de ativos e passivos 
financeiros do IPREM e promover o acompanhamento dos contratos 
correlatos; 
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Aguinaldo Claret de Oliveira, por sua deliberada omissão (item 6.4), é responsável 

pelas decisões do Comitê de Investimentos que redundaram na calamitosa situação 

econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). Também é responsável por diversas 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia (itens 5.4.6, 5.4.8 e 5.4.9).  

7.6. Marlei Junqueira e Silva: Chefe de Empenho e membro ilegal do Comitê 

de Investimentos (2017-2018) 

Chefe de empenho e membro ilegal do Comitê de Investimentos. Sua atuação ilícita 

no Comitê ocorreu de 17/04/2017 até 23/04/2018 (doc. 70), devendo-se ao fato de que 

a Lei impõe tal responsabilidade ao Diretor de Contabilidade, cargo que jamais 

ocupou. Eis o que dispõe a legislação de regência: 

Art. 77-A da Lei Municipal nº 4.643/2007 - O Comitê de Investimentos 
será composto pelos membros efetivos, vinculados ao ente federativo 
ou à unidade gestora do regime próprio do Município, titulares de 
cargo efetivo com ou sem cargo de livre nomeação e exoneração, a 
ser designado por ato administrativo, assim distribuídos: 
I - Diretor-Presidente do IPREM; 
II - Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM; 
III - Diretor de Contabilidade do IPREM; 
IV - Presidente do Conselho Fiscal do IPREM; 
V - Presidente do Conselho Deliberativo do IPREM. 

Marlei Junqueira e Silva, por sua deliberada omissão (item 6.4), é responsável pelas 

decisões do Comitê de Investimentos que redundaram na calamitosa situação 

econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). Também é responsável por diversas 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia (itens 5.4.3, 5.4.8 e 5.4.9).  

7.7. Eduardo Ferreira Pinto: Presidente do Conselho Deliberativo e membro 

do Comité de Investimentos (2015-2018) 

Presidente do Conselho Deliberativo e membro do Comitê de Investimentos de 

18/05/2015 até 23/04/2018, quando foi afastado pela intervenção imposta pelo Decreto 

Municipal nº 4.886/2018 (doc. 71). As responsabilidades deste agente enquanto 

Presidente do Conselho Deliberativo envolvem:  

Art. 66 - Ao Conselho Deliberativo compete: 
I - deliberar, a pedido da Diretoria Executiva, sobre a política de 
investimentos do IPREM, a pedido da Diretoria Executiva; 
III - deliberar sobre as diretrizes gerais de atuação do IPREM; 
V - deliberar sobre a nota técnica atuarial e o Plano Anual de Custeio; 
XI - deliberar sobre a contratação das instituições financeiras privadas 
ou públicas que se encarregarão da administração das carteiras de 
investimentos do IPREM, por proposta da Diretoria Executiva; 
XII - deliberar sobre a contratação de consultoria externa técnica 
especializada para desenvolvimento de serviços técnicos 
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especializados necessários ao IPREM, por indicação da Diretoria 
Executiva; 
XVII - rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer 
possível alteração. 

Merece atenção que o Presidente do Conselho Deliberativo do IPREM tem direito a 

voz e voto de desempate nas reuniões do Conselho (art. 65, § 15, da Lei nº 

4.643/2007). Em que pese isso, o Requerido nunca pôs em pauta as inadequações 

dos investimentos. 

Eduardo Ferreira Pinto, por sua deliberada omissão (item 6.4), é responsável pelas 

decisões do Comitê de Investimentos que redundaram na calamitosa situação 

econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). Também é responsável por diversas 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia (itens 5.4.5, 5.4.8 e 5.4.9).  

7.8. Dyanne Cristina dos Santos: Presidente do Conselho Deliberativo (2014-

2015), Presidente do Conselho Fiscal (2017-2018) e membro do Comitê de 

Investimentos 

Presidente do Conselho Deliberativo de 30/04/2014 a 30/04/2015, Presidente do 

Conselho Fiscal de 17/04/2017 até 23/04/2018, e, nesses períodos, membro do 

Comitê de Investimentos (doc. 72). As responsabilidades desta agente enquanto 

Presidente do Conselho Deliberativo envolvem:  

Art. 66 - Ao Conselho Deliberativo compete: 
I - deliberar, a pedido da Diretoria Executiva, sobre a política de 
investimentos do IPREM, a pedido da Diretoria Executiva; 
III - deliberar sobre as diretrizes gerais de atuação do IPREM; 
V - deliberar sobre a nota técnica atuarial e o Plano Anual de Custeio; 
XI - deliberar sobre a contratação das instituições financeiras privadas 
ou públicas que se encarregarão da administração das carteiras de 
investimentos do IPREM, por proposta da Diretoria Executiva; 
XII - deliberar sobre a contratação de consultoria externa técnica 
especializada para desenvolvimento de serviços técnicos 
especializados necessários ao IPREM, por indicação da Diretoria 
Executiva; 
XVII - rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer 
possível alteração. 

Merece atenção que o Presidente do Conselho Deliberativo do IPREM tem direito a 

voz e voto de desempate nas reuniões do Conselho (art. 65, § 15, da Lei nº 

4.643/2007). Em que pese isso, a Requerida nunca pôs em pauta as inadequações 

dos investimentos. 
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Enquanto Presidente do Conselho Fiscal, as responsabilidades envolvem:  

Art. 68 - Compete ao Conselho Fiscal: 
IV - acompanhar a aplicação das reservas, fundos e provisões 
garantidores dos benefícios revistos nesta Lei, notadamente no que 
concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e 
liquidez, e de limites máximos de concentração dos recursos; 
XVI - proceder aos demais atos necessários à fiscalização, bem como 
da gestão do IPREM. 

É digno de nota que, por ser membro do Conselho Fiscal, a Requerida, 

individualmente, possuía o “direito de exercer fiscalização dos serviços do IPREM” 

(art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 4.643/2007); mas nada fez nessa condição, deixando 

de realizar as necessárias atribuições de um fiscal.  

Dyanne Cristina dos Santos, por sua deliberada omissão (item 6.4), é responsável 

pelas decisões do Comitê de Investimentos que redundaram na calamitosa situação 

econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). Também é responsável por diversas 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia (itens 5.4.5, 5.4.6, 5.4.8 e 5.4.9).  

7.9. Antônio Gilberto Balbino: Presidente do Conselho Fiscal e membro do 

Comitê de Investimentos (2013/2015) 

Presidente do Conselho Fiscal e membro do Comitê de Investimentos de 24/09/2013 

até 30/04/2015 (doc. 73). As responsabilidades desta agente enquanto Presidente do 

Conselho Fiscal envolvem:  

Art. 68 - Compete ao Conselho Fiscal: 
IV - acompanhar a aplicação das reservas, fundos e provisões 
garantidores dos benefícios revistos nesta Lei, notadamente no que 
concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e 
liquidez, e de limites máximos de concentração dos recursos; 
XVI - proceder aos demais atos necessários à fiscalização, bem como 
da gestão do IPREM. 

É digno de nota que, por ser membro do Conselho Fiscal, o Requerido, 

individualmente, possuía o “direito de exercer fiscalização dos serviços do IPREM” 

(art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 4.643/2007); mas nada fez nessa condição, deixando 

de realizar as necessárias atribuições de um fiscal.  

Antônio Gilberto Balbino, por sua deliberada omissão (item 6.4), é responsável pelas 

decisões do Comitê de Investimentos que redundaram na calamitosa situação 

econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). Também é responsável por diversas 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia (itens 5.4.6, 5.4.8 e 5.4.9).  
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7.10. Vagner Márcio de Souza: Presidente do Conselho Fiscal e membro do 

Comitê de Investimentos (2015-2017) 

Presidente do Conselho Fiscal e membro do Comitê de Investimentos de 18/05/2015 a 

16/04/2017 (doc. 74). As responsabilidades deste agente enquanto Presidente do 

Conselho Fiscal envolvem:  

Art. 68 - Compete ao Conselho Fiscal: 
IV - acompanhar a aplicação das reservas, fundos e provisões 
garantidores dos benefícios revistos nesta Lei, notadamente no que 
concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e 
liquidez, e de limites máximos de concentração dos recursos; 
XVI - proceder aos demais atos necessários à fiscalização, bem como 
da gestão do IPREM. 

É digno de nota que, por ser membro do Conselho Fiscal, o Requerido, 

individualmente, possuía o “direito de exercer fiscalização dos serviços do IPREM” 

(art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 4.643/2007); mas nada fez nessa condição, deixando 

de realizar as necessárias atribuições de um fiscal.  

Vagner Márcio de Souza, por sua deliberada omissão (item 6.4), é responsável pelas 

decisões do Comitê de Investimentos que redundaram na calamitosa situação 

econômico-financeira do IPREM (itens 2 e 4). Também é responsável por diversas 

infrações disciplinares praticadas contra a autarquia (itens 5.4.6, 5.4.8 e 5.4.9).  

8. DAS SANÇÕES E SEUS CARACTERES 

É proveitoso assinalar a cumulatividade das sanções previstas nos incisos I, II e III do 

art. 12 da Lei nº 8.429/1992 ante a gravidade dos fatos (vultoso prejuízo econômico 

financeiro do IPREM, desestabilização da autarquia, enriquecimento indevido dos 

Requeridos e violação a princípios da mais alta relevância). Segue-se assim o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina pátria: 

Esta Corte é firme no entendimento de que a cumulação de 
penalidades na ação de improbidade administrativa é facultativa, 
devendo o magistrado, na aplicação das sanções, observar a 
dosimetria necessária, de acordo com os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do que 
prescreve o parágrafo único do art. 12 da Lei 8.429/92 (AgRg no 
AREsp. 367.631/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 7.10.2015). 
(STJ, AgInt no AREsp 262865 / MG, Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, J. 13/12/2018) 
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Além do aspecto gramatical, já que não utilizada a disjuntiva “ou” na 
cominação das sanções, deve-se acrescer que não caberia ao Poder 
Judiciário, sob pena de mácula ao princípio da separação dos 
poderes, deixar de aplicar as reprimendas estabelecidas pelo 
legislador, de forma cumulativa, consoante expressa autorização 
constitucional (GARCIA Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. 
Improbidade administrativa. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p. 485). 

A cumulatividade exige que as sanções sejam aplicadas em conjuntos específicos. 

Para os atos que importam enriquecimento ilícito aplicam-se as penas 

correspondentes, da mesma forma ocorrerá com os atos que causam prejuízo ao 

erário e com os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. Ao 

final, o agente deve responder pela soma das improbidades cometidas. 

No que tange à multa, deve-se considerar seu caráter punitivo – que não se relaciona 

ao montante indenizatório – aliado a critérios subjetivos, como a função 

desempenhada pelo agente ímprobo e as consequências dos atos. Nesse sentido, é 

de se ter em conta o quão danosas foram as ações empenhadas pelos agentes no 

caso em comento, a fim de que a multa aplicada cumpra seu propósito sancionador. 

Quanto à suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder 

Público a Lei prevê limites temporais. Porém, diante da extensa gravidade dos atos 

cometidos pelos Requeridos se pleiteia a cominação no limite máximo legalmente 

previsto. 

As sanções aplicadas devem ser rigorosas, pois só assim serão suficientes para a 

repreensão do ilícito causado por cada um dos Requeridos e, ainda, servir de 

desestímulo para que tais práticas não se repitam. Ora, os atos foram extremamente 

danosos e ofensivos à Administração Pública e independem das sanções penais, 

cíveis e administrativas previstas em legislação específica. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves observam o seguinte acerca da dosimetria 

das sanções: 

Partindo-se das sólidas ideias lançadas por Bentham, pode-se dizer 
que a empreitada de identificação e dosimetria das sanções passíveis 
de aplicação ao ímprobo haverá de manter-se adstrita a seis regras 
fundamentais: 
1º O mal infringido pela sanção deve superar o proveito auferido com 
o ilícito. 
2º Quando o ato é de natureza a fornecer prova concludente de um 
hábito, é preciso que a sanção seja forte o suficiente para exceder 
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não somente o proveito do ilícito individual, mas também de todos os 
ilícitos considerados em seu conjunto, devendo ser valorado seu 
efeito sinergético. 
3º A sanção deve exceder o proveito auferido com o ilícito a ponto de 
compensar o que se perde em termos de certeza e de proximidade 
com a inevitável delonga em sua aplicação, pois enquanto o proveito 
é certo e imediato, a sanção pressupõe o concurso de diversos 
fatores (êxito na investigação e descoberta do ilícito, curso regular de 
um processo etc.), o que permite ao agente, ressalvadas eventuais 
medidas de natureza cautelar, usufruir do produto de sua 
improbidade por longa data. 
4º Se dois ou mais ilícitos são praticados em concurso, ao mais 
nocivo deve ser cominada e aplicada uma sanção mais forte, a fim de 
que o ímprobo tenha sempre um motivo que o leve a parar no menos; 
5º Quanto mais nocivo à administração pública é o ilícito, maior deve 
ser a sanção aplicada a fim de tentar preveni-lo. 
6º A mesma sanção não deve ser mecanicamente infringida a todos 
os ímprobos envolvidos no ilícito, sendo necessário valorar as 
circunstâncias que influíram sobre a sensibilidade de cada um deles. 
(Improbidade administrativa. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 495-496) 

Em sendo assim, pugna-se pela condenação rigorosa, a luz dos critérios de dosimetria 

acima expostas, e de forma cumulativa, somando todas as sanções previstas nos 

incisos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (multa civil, ressarcimento 

integral do dano, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber vantagens).  

Finalmente, considerando que a pena de demissão a bem do serviço público aplicada 

em desfavor dos Requeridos em Processo Administrativo Disciplinar (doc. 9) está 

sendo questionada em juízo (processo nº 5004327-42.2020.8.13.0525), requer, ad 

argumentandum tantum, que no caso de eventual recondução de qualquer dos 

Requeridos à condição de servidor, seja-lhe aplicada a pena de perda da função 

pública com base na Lei de Improbidade Administrativa. 

9. DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS 

O compartilhamento de provas é autorizado pelo art. 372 do Código de Processo Civil. 

Seu valor está não só na busca pela verdade real (dentro de mecanismos 

processualmente legítimos), mas também por contribuir na otimização, racionalidade e 

eficiência da prestação jurisdicional. Sobre o tema, a doutrina assim anota: 

Atendido o contraditório, a prova emprestada é obviamente 
admissível. Em outras hipóteses, porém, o contraditório poderá não 
ser realizável, mas a prova emprestada pode constituir o meio de a 
parte sustentar sua posição em juízo. Neste caso, convém ponderar 

Num. 120930820 - Pág. 69Assinado eletronicamente por: DEMETRIUS AMARAL BELTRAO - 22/06/2020 09:51:51
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209515042000000119601039
Número do documento: 20062209515042000000119601039



 

70 

os direitos em jogo (o direito ao contraditório, o direito à tutela 
jurisdicional e eventualmente, a importância da pretensão material 
afirmada em juízo) para saber se a prova emprestada deve ou não 
ser admitida no processo. Assim, o juiz poderá admitir a utilização de 
prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que 
considerar adequado, observado o contraditório ou, 
excepcionalmente, devidamente ponderados os direitos em colisão 
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e 
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 482). 
 

In casu, é possível conferir o exercício do contraditório aos Requeridos e, ainda, é 

justificável o compartilhamento de provas em vista dos valores envolvidos (a presente 

ação versa sobre interesses públicos como a higidez econômica de uma autarquia 

previdenciária, a moralidade e a proteção do erário). Nesse contexto, merece aplausos 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS OBTIDAS LEGALMENTE. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 
1. É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no 
sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins 
de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida 
na esfera penal. 
2. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1714914/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) 
 

Para a devida instrução do feito, é de todo conveniente a solicitação de 

compartilhamento de provas – naquilo que se refere aos fundos que receberam 

recursos do IPREM e à Di Matteo Consultoria Financeira, isto é, de matéria que se 

relaciona umbilicalmente com esta lide – dos processos abaixo listados, cujo objeto 

descreveremos em síntese: 

 Processo nº 0000252-69.2017.4.03.6181 – Inquérito Policial – 6ª Vara Criminal 

do Tribunal Regional Federal da 3ª Região / SP, Capital-Criminal: Inquérito Policial nº 

004/2017-11 DELECOR/SR/PF/SP, apuração de notitia criminis a respeito da 

ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional (arts. 4°, 5° e 7° da Lei nº 

7.492/1986), de organização criminosa (art. 2°, caput, da Lei nº 12.850/2013) e de 

lavagem de capitais (art. 1°, caput, da Lei nº 9.613/1998), imputados a representantes 

da sociedade empresária Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 

S.A. Destaca-se que esta sociedade é corretora de fundos que receberam aporte de 

recursos do IPREM; 
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 Processo nº 0007451-11.2018.4.03.6181 – Ação Penal – 6ª Vara Criminal do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / SP, Capital-Criminal: Ação Penal Ordinária 

Decorrente do Inquérito Policial referido acima (Processo nº 0000252-

69.2017.4.03.6181); 

 Processo nº 0000131-70.2019.4.03.6181 – Ação Penal – 6ª Vara Criminal do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / SP, Capital-Criminal: Ação Penal Ordinária 

contra o grupo investigado na Operação Encilhamento, que identificou irregulares na 

venda de títulos podres envolvendo diversos fundos que receberam aporte de 

recursos do IPREM e a Di Matteo Consultoria Financeira; 

 Processo nº 0034575-85.2018.4.01.3800 – Inquérito Policial nº 0735/2013 – 

11ª Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro 

Nacional e de Lavagem de Direito ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores e 

Naqueles Praticados Por Organização Criminosa da Justiça Federal de 1º Grau em 

Minas Gerais: Inquérito Policial que investiga o golpe aplicado no Instituto de 

Previdência Municipal de Uberlândia – IPREMU, que possui envolvimento direto de 

Renato de Matteo Reginatto. 

 Processo nº 0010469-25.2019.4.01.3800 – Ação Penal – 11ª Vara Federal 

Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de 

Lavagem de Direito ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores e Naqueles Praticados 

Por Organização Criminosa da Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais: Ação 

Penal Ordinária Decorrente do Inquérito Policial referido acima (Processo nº 0034575-

85.2018.4.01.3800), em que figura como réu Renato de Matteo Reginatto e ex-

gestores do IPREMU; 

Também solicitamos que seja utilizada como prova emprestada aquelas produzidas e 

a produzir nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 5028184-

08.2019.8.13.0702, proposta pelo Ministério Público contra as fraudes perpetradas na 

gestão do Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia – IPREMU.  

10. DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL 

Inexiste na dogmática jurídica princípio absoluto. Em assim sendo, por mais relevante 

que seja o direito à intimidade e a proteção dos sigilos bancário e fiscal, é possível sua 

relativização a depender do contexto e dos bens jurídicos em jogo. Ao considerar a 

necessidade de efetiva proteção do patrimônio público e social, evidentemente o 

interesse público se sobrepuja ao particular.  
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A quebra do sigilo bancário é permitida no § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 

105/2001, para apurar a ocorrência de qualquer ilícito (civil ou penal) por meio de 

decisão judicial. Neste processo tal providência se justifica em vista das robustas 

provas de dano ao erário e violação aos princípios regentes da Administração Pública 

– até porque, ao que tudo indica, o dano patrimonial identificado está conectado com o 

enriquecimento ilícito dos Requeridos. 

Nobre Juízo, as investigações até então realizadas indica como prática “comissões” 

pagas pela Di Matteo Consultoria Financeira aos gestores dos institutos 

previdenciários, e, ainda, a retirada de capital por Renato de Matteo Reginatto (doc. 

15). Justifica-se, portanto, a quebra do sigilo bancário, consoante autoriza a 

jurisprudência, aqui representada pelos seguintes arestos do egrégio Superior Tribunal 

de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:  

[A] quebra de sigilo bancário é admitida, excepcionalmente, nas 
hipóteses em que se denotem a existência de interesse público 
superior, posto proteção não consubstanciadora de direito absoluto a 
sobrepor-se ao interesse coletivo. 3. O art. 38 da Lei 4594/64 (Lei do 
Sistema Financeiro Nacional) previa a quebra de sigilo bancário e 
fiscal, sendo certo que, com o advento da Lei Complementar 105, de 
10/01/2001, culminou por ampliar as hipóteses de exceção do sigilo 
(§§ 3º e 4º do art. 1º), permitindo o Poder Legislativo e a CPI obterem 
informações das instituições financeiras, sem a interferência do Poder 
Judiciário, revelando inequívoca intenção do legislador em tornar 
a quebra do sigilo bancário instrumento eficiente e necessário 
nas investigações patrimoniais e financeiras tendentes à 
apuração da autoria dos atos relacionados com a prática contra 
o erário de condutas ilícitas, como somem ser a improbidade 
administrativa, o enriquecimento ilícito e os ilícitos fiscais. 
Precedentes jurisprudenciais do STF: RE nº219780/PE, Relator 
Ministro Carlos Velloso, DJ de 10.09.1999 e do STJ: REsp 
943.304/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 
18/06/2008; RMS 15364/SP, Relator Ministro João Otávio de 
Noronha, DJ de 10.10.2005; RHC 17353/SP, Relator Ministro Félix 
Fischer, DJ de 29.08.2005; RMS 18445/PE, Relator Ministro Castro 
Filho, DJ de 23.05.2005; MC 2981/PE) (STJ, REsp. 200801139968 – 
Recurso Especial – 1060976 – Relator: Luiz Fux – 1ª Turma – DJ 
Data: 04/12/2009). 
 
 - A indisponibilidade de bens, medida cautelar prevista no art. 37, § 
4º, da Constituição Federal e no art. 7º da Lei n.º 8.429/1992, visa 
garantir a efetividade e a utilidade do ressarcimento ao erário 
reclamado na ação civil pública. E, consoante jurisprudência 
dominante no c. Tribunal da Cidadania, já firmada de forma 
vinculante, seu deferimento não exige prova de risco de dilapidação 
do patrimônio do acusado, mas sim de fortes indícios de ato de 
improbidade. [...] 
- Em se tratando de quebra do sigilo bancário, a jurisprudência 
pátria há muito a admite quando demonstrados indícios da 
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prática de improbidade administrativa, isso com fincas a garantir 
o ressarcimento ao erário dos danos causados pelos 
agentes.  (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.107893-
0/007, Relator: Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, julgamento 
em 21/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020) 
 

Em igual senda, permite-se a quebra do sigilo fiscal – prevista no art. 198, § 1º, inc. I, 

do Código Tributário Nacional – como demonstra o Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DE 
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO. PEDIDO RESTRITO AO PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO, 
PERTINÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PARA O 
CASO EM EXAME. 1. Estando a fundamentação, posta na decisão 
recorrida, a justificar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do 
agravante, bem como estar ela em consonância com a 
jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de 
Justiça que tem entendido, não obstante estar, respectivo direito 
protegido no texto constitucional, não ter caráter absoluto, 
sofrendo mitigação, uma vez não poder o interesse particular 
sobrepor-se ao interesse público, incensurável a sua conclusão. 
2. Ademais, a medida é proporcional, considerando que abrange 
apenas o período em que supostamente praticados os atos ímprobos. 
Visa o agravado provar se houve algum proveito pessoal nas 
supostas práticas das irregularidades. 3. Sem a quebra do sigilo, 
ficará o Ministério Público impedido de, adequada e suficientemente, 
esclarecer se as condutas dos investigados decorrem, ou não, de 
atos de improbidade. 4. Agravo improvido” (TRF 1ª Região – AG. 
200701000520624, Desembargador Federal Hilton Queiroz, 4ª Turma 
– Data: 08/08/2008). 

Verifica-se, pois, que a legislação e a jurisprudência pátrias permitem a quebra dos 

sigilos bancário e fiscal, quando necessário para apurar a prática de quaisquer ilícitos, 

inclusive atos de improbidade administrativa. Essa medida se requer no presente feito, 

como forma de corroborar não só a prova do dano ao erário, como também para 

evidenciar o enriquecimento ilícito de agentes públicos. 

11. DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

A Constituição da República (art. 37, § 4º), a Lei de Improbidade Administrativa (art. 7º 

da Lei nº 8.429/1992) e a Lei da Ação Civil Pública (art. 12 da Lei nº 7.347/1985) 

autorizam a decretação da indisponibilidade de bens no caso de indícios de ato 

ímprobo, com vistas ao integral ressarcimento ao erário no futuro. Tal medida é 

relevante instrumento para reestabelecer o status quo ante. 
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No caso sub judice é imperiosa a liminar inaudita altera pars de indisponibilidade de 

bens para acautelar o ressarcimento integral do dano ao erário (ou, ao menos, para a 

sua minimização), garantindo o resultado útil deste processo (princípio da eficiência 

processual). Sobre o tema, colacionamos os seguintes posicionamentos do Superior 

Tribunal de Justiça, previstos na 38ª Edição da ferramenta Jurisprudência em Teses: 

Item 11: É possível o deferimento da medida acautelatória de 
indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos 
autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, 
antes da notificação a que se refere o artigo 17, parágrafo 7º, da 
Lei 8.429/92. 
Item 12: É possível a decretação da indisponibilidade de bens do 
promovido em ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de 
atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de 
alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, 
dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. 
 
Item 13: Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade 
de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao 
suposto ato, além de levar em consideração, o valor de possível 
multa civil como sanção autônoma. 

Os entendimentos acima esposados legitimam a concessão da medida, nos termos 

aqui pleiteados. Para além do mais, visando tornar ainda mais clara a 

imprescindibilidade dessa medida, reportamo-nos aos requisitos genéricos de fumus 

boni iuris e periculum in mora.  

O fumus boni iuris (indícios de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito) 

está caracterizado nos seguintes fatos e documentos (apontados em tom de síntese): 

 Investigação criminal pela Polícia Federal: na Operação Encilhamento o IPREM 

figura como vítima de complexo golpe, aplicado em diversos institutos previdenciários 

municipais, havendo sida constatada fraude envolvendo não só a Di Matteo 

Consultoria Financeira, como também diversos fundos, administradores e gestores 

vinculados ao IPREM (docs. 15 e 20). 

Além dessa operação, o IPREM é investigado pela Polícia Federal de Varginha (IPL nº 

0372/2019-4) por conta de irregularidades, constatadas pela Subsecretaria dos 

Regimes Próprios de Previdência Social, em investimentos nos fundos Terra Nova e 

São Domingos (doc. 37). 

 

Num. 120930820 - Pág. 74Assinado eletronicamente por: DEMETRIUS AMARAL BELTRAO - 22/06/2020 09:51:51
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209515042000000119601039
Número do documento: 20062209515042000000119601039



 

75 

 Investigação pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: embora não 

tenham sido concluídos os trabalhos pela Corte de Contas (processo nº 

1.054.305/2018), já foram identificadas inadequações nos investimentos do IPREM e, 

ainda, a similaridade nos golpes contra o IPREM e o IPREMU de Uberlândia / MG 

(neste caso já há decisão sancionatória que aplica vultosas multas aos gestores desse 

instituto – docs. 19 e 75). 

 

 Fraudes envolvendo a Di Matteo Consultoria Financeira: As fraudes foram 

apuradas nos procedimentos acima e resultaram, inclusive, no mandado de prisão 

contra os sócios dessa empresa (doc. 22). Ações fraudulentas foram confessadas pela 

sócia da empresa e Requerida, Patrícia Almeida Alves Mission, no caso do IPREMU 

de Uberlândia / MG (doc. 18). 

 

 Fraudes no processo licitatório realizado pelo IPREM: a inadequação do 

certame consta no Inquérito da Polícia Federal (doc. 3) e, não só, foi confessado pelo 

Diretor de Finanças e Arrecadação e pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação (doc. 42 e 43). Tudo isso está descrito de forma pormenorizada no item 5.1.  

 

 Inadequações nos investimentos: além dos achados da Polícia Federal (doc. 

15), do Ministério da Fazenda (doc. 15, fls. 135), da Subsecretaria de Regimes 

Próprios de Previdência Social (doc. 37), da Comissão de Valores Mobiliários (doc. 25) 

e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (doc. 19), o interventor do IPREM 

e sua assessoria técnica, analisando aprofundadamente cada um dos fundos em que 

se aportou recursos na gestão de Eduardo Felipe Machado (docs. 10, 11 e 37). Tais 

inadequações são ratificadas pela atual gestão do IPREM (docs. 12 e 13), que hoje 

tem grande trabalho para a recuperação de ativos.  

Também evidenciam irregularidades nos investimentos, o fato de grande parte dos 

fundos em análise figurarem em operações policiais em proteção da ordem financeira, 

como é o caso das operações Papel Fantasma, Encilhamento, Rizoma, Greenfield, 

Abismo e Gatekeepers. Além do mais, a Gradual (administradora dos fundos 

Barcelona e Sculptor) e a FMD Advisers (gestora dos fundos Barcelona, Pyxis, 

Sculptor e Illuminati) foram sancionadas pela ANBIMA por violarem princípios e 

normas éticas (doc. 63). 
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 Inadequações no modus operandi dos investimentos: confissões de dois dos 

cinco membros do Comitê de Investimentos, Cristiano Lemos e Aguinaldo Claret, 

apontam que as escolhas do fundo eram determinadas pelo Diretor Presidente na 

época, Eduardo Felipe Machado. Nas palavras de Aguinaldo Claret: “tudo já vinha 

pronto, acabado e decidido, com retoques com maquiagens operadas na origem, ou 

seja, no início com a escolha dos fundos que era feita única e exclusivamente pela 

presidência do Instituto à época” (docs. 47 e 48). Por isso que todos os investimentos 

sugeridos foram passivamente acatados, inexistindo uma só recusa por parte do 

Comitê de Investimentos. 

A completa inércia do Comitê de Investimentos também se verifica pela mera cópia de 

atas, pela ausência das análises prévias (exigidas pela Portaria nº 519/2011 do 

Ministério da Previdência Social – doc. 37), pela inobservância das diretrizes e 

limitações instituídas pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e 

Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social, havendo diversos fundos 

desenquadrados (item 6.2).  

 Ingerências na autarquia: em processo administrativo disciplinar a Comissão 

Processante identificou diversas infrações às normas éticas e disciplinares do Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Pouso Alegre (Lei Municipal nº 1.042/1971) 

(doc. 9). 

 

 Vulnerabilidade dos fundos: parcela significativa da Carteira de Investimentos 

do IPREM investe em fundos ilíquidos com alto risco, vez que: fundos investem em 

debêntures sem lastro (doc. 15), há ativos vinculados a empreendimentos falidos e em 

liquidação (a exemplo do Banco BVA, do Banco Rural – 27), investimentos em conflito 

de interesses (investia-se indiretamente na empresa Riviere Casa Nova, cujo sócio 

também é sócio da empresa de consultoria, Renato de Matteo Reginatto – doc. 33), 

em ativos sobreprecificados (CAM Throne – doc. 34).  

 

 Sobrevida do IPREM estipulada pela Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho: em ofício, é prevista a descapitalização total do IPREM no ano de 2029 

(doc. 14). Isso é prova cabal da séria crise econômico-financeira da autarquia 

previdenciária; cujo rombo, rememora-se, será suportado pelos cidadãos 

pousoalegrense por força do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717/1998. 
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 Dano na carteira de investimentos no IPREM: conforme estudo da lavra da 

equipe técnica da atual gestão do IPREM, apurou-se a perda de R$ 141.430.409,86 

(cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e 

oitenta e seis centavos) (doc. 13). 

Tornam mais espessa a fumaça do bom direito a decisão do juízo da 6ª Vara Criminal 

da Seção Judiciária de São Paulo (cautelar nº 0015230-51.2017.403.6181 – Operação 

Encilhamento – doc. 22), em que decreta a prisão dos sócios da Di Matteo Consultoria 

Financeira; e a decisão promanda na Ação de Improbidade Administrativa em defesa 

do IPREMU, em que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca 

de Uberlândia decidiu no sentido aqui pedido, deferindo o pleito liminar (doc. 23):  

Assim, considerando que a jurisprudência predominante se contenta 
apenas com relevantes indícios da prática de atos lesivos e, no caso 
dos autos, já havendo fortes indícios de responsabilidade dos Réus 
pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos dos 
arts. 7º e 16º, §2º, da Lei nº 8.429/1992 e do art. 300, do CPC, defiro 
a liminar – ID. 85010437 – Págs. 38/40 para fins de determinar as 
seguintes diligências: 
a) o bloqueio de bens, saldo bancário, aplicações financeiras, direitos, 
depósitos, ações, títulos do tesouro e outros investimentos existentes 
em nome de cada um dos Réus, via BACENJUD, até o limite de R$ 
340 milhões de reais, e RENAJUD, perante o Detran/MG e 
Detran/SP, para bloqueio de eventuais veículos localizados em nome 
dos Réus; na hipótese de impossibilidade de cumprimento das 
medidas pela via eletrônica, expeçam-se ofícios urgentes para os 
respectivos órgãos; 
b) a expedição de ofícios à JUCEMG e JUCESP para bloqueio de 
cotas sociais de empresas das quais os réus constem dos 
respectivos contratos sociais, impedindo transferência de eventuais 
cotas sociais; 
c) a expedição de ofícios para ambos os Cartórios de Registros de 
Imóveis da Comarca, para lançar a indisponibilidade de eventuais 
imóveis localizados em nome dos Réus; 
d) Oficiar, pelo meio mais rápido, a remessa dos nomes dos réus no 
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; 
e) a expedição de ofício à 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária de 
São Paulo para que informe se foi efetivado o 
arresto/indisponibilidade dos bens do Réu Renato di Matteo, 
localizados no exterior, especialmente nos EUA, conforme informação 
07/2018 da DELECOR – Delegacia de Repressão à Corrupção e 
Crimes Financeiros (Vol. XIII), e informações sobre a extradição de 
Renato di Matteo e/ou endereço para formação de Carta Rogatória; 
f) Ficam deferidas as medidas requeridas nas letras ‘a.2’; ‘c’ da inicial; 
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No que concerne ao perigo de dano, valemo-nos uma vez mais do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não está condicionada à comprovação 

de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em 

vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, 

de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade 

administrativa” (REsp 1366721/BA – Tema 701). 

Apesar de ser dispensável esse requisito (pois prevalece o princípio in dubio pro 

societate), noticia-se que o perigo de dano é manifesto, existindo fundado receio de 

dilapidação patrimonial ante: (i) o comprovado envolvimento dos Requeridos com 

fraudes; (ii) a provável condenação dos processados nestes autos;  e (iii) o tempo para 

o julgamento da lide (que por envolver questões técnicas e diversos réus, é razoável 

supor, não findará com brevidade).  

Para o dimensionamento da indisponibilidade, afigura-se importante o bloqueio de 

tantos bens quanto forem suficientes a assegurar as consequências financeiras dos 

atos ímprobos aqui narrados – no valor de até R$ 141.430.409,86 – e possível multa 

civil, nos termos do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp nº 

1.195.828).  

Buscando a máxima eficácia desta ação e com arrimo no poder geral de cautela, 

requer também informações acerca de eventual alienação de bens a contar de 

12/04/2018 (data do cumprimento dos mandados de busca e apreensão pela Polícia 

Federal no âmbito da Operação Encilhamento). 

12. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, o Município de Pouso Alegre requer a Vossa Excelência, 

liminarmente e inaudita altera pars, seja concedida medida cautelar com vistas a 

determinar a indisponibilidade dos bens pertencentes a todos os Requeridos até o 

valor de R$ 141.430.409,86, excetuando aqueles de natureza alimentícia, nos 

seguintes termos: 

i. Via BACENJUD, mediante determinação ao Banco Central do Brasil de 

bloqueio de bens, direitos, depósitos ou investimentos dos Requeridos; 
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ii. Via RENAJUD (DETRANs de Minas Gerais e São Paulo), consignando a 

condição de intransmissibilidade dos bens. E, depois da averbação do registro, 

dignem-se os Srs. Diretores dos DETRANs a expedirem certidões sobre os atos, 

remetendo-as a este Juízo; 

iii. Determinação à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC para 

tornar indisponíveis investimentos em ações, títulos do tesouro nacional e cédulas 

imobiliárias em nome dos Requeridos; 

iv. Determinação à Junta Comercial de Minas Gerais e de São Paulo quanto ao 

arresto das cotas sociais das empresas em que os Requeridos figuram como sócios, e 

que se abstenham, até segunda ordem deste Juízo, de realizar qualquer tipo de 

transferência de cotas destas e de quaisquer outras empresas que porventura 

constem os Requeridos (pessoas físicas e jurídicas) como sócios; 

v. Determinação ao Cartório de Registro de Imóveis de Pouso Alegre / MG, Borda 

da Mata / MG, Brasópolis / MG, Campinas / SP e Rio Claro / SP para comunicarem 

acerca de bens alienados pelos Requeridos, a contar de 12/04/2018 (data do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão no IPREM); 

vi. Cadastramento da decisão junto à Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens – CNIB (Provimento n.º 39/2014 do CNJ) determinando a retenção de todos os 

imóveis de propriedade dos Requeridos. E, após a averbação dos registros, determine 

aos Srs. Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis se dignem a expedir certidões 

sobre os atos, remetendo-as a este Juízo; 

 

Requer, cautelarmente, a quebra do sigilo bancário de todos os Requeridos no período 

de jan./2011 a dez./2018, autuando-se os documentos em autos apartados.  

Requer, também em sede de liminar, a quebra de sigilo fiscal de todos os Requeridos, 

requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de 

Renda dos exercícios de 2011 a 2018, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período. 

No mérito, requer a confirmação dos pedidos antecipatórios, bem como a condenação 

dos Requeridos em todas as sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, 

a saber: 

i. Ressarcimento integral do dano (a ser apurado na fase instrutória e que, como 

comprovado nessa inicial, supera R$ 141.430.409,86); 

ii. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer 

esta circunstância; 
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iii. Suspensão dos direitos políticos pelo período de dez anos; 

iv. Pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano, três vezes o valor do 

acréscimo patrimonial obtido ou cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente; e  

v. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 

Subsidiariamente, requer sejam aplicadas as sanções do art. 12, inciso III, da Lei de 

Improbidade Administrativa, por infração aos princípios regentes da atividade estatal.  

Requer sejam os Requeridos notificados previamente para, querendo, apresentarem 

defesa preliminar, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.492/1992.  

Depois de recebida a inicial, requer a citação dos Requeridos para, querendo, 

responderem à presente Ação de Improbidade Administrativa, sob pena de incorrerem 

nos efeitos da revelia. 

Requer, enfim, seja expedido ofício à Sexta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 

de São Paulo Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em 

Lavagem de Valores (Al. Ministro Rocha Azevedo, 25, 6º andar, Cerqueira César, CEP 

01410-001, tel. 011 2172-6606), solicitando informações sobre o paradeiro de Renato 

de Matteo Reginatto, informações de possível extradição e/ou endereço para formação 

de Carta Rogatória. 

Dá-se à causa o valor de R$ 141.430.409,86 (cento e quarenta e um milhões, 

quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos). 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pouso Alegre, 22 de junho de 2020. 

 
Demétrius Amaral Beltrão 

Procurador-Geral do Município                                                                                                                               
OAB-MG: 53.645 
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