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Fundação dos Economiários Federais

ATA Nº 1225
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DATA: 20.10.2015 HORÁRIO: 14h30
LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASÍLIA, DF

1° Oficio de Brasilia-DF
Nºd~:--t-

13639 5
R 1stro de Pessoas Jurídica~

PRESENTES:
Cartes Alberto Caser, Diretor-Presidente
Canos Augusto Borges, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
Mauricio Marcellinl Pereira. Diretor de Investimentos
Max Mauran Pantoja da Costa, Diretor de Planejamento e Controladoria
Vander1ei Vale, Diretor de Benefícios, em exercfcio
Vicente Celso Orrú de Azevedo, Diretor de Administração, em exercido
Angelo Nonato de Sousa Lima , Secretário-Geral, substituto eventual
Lucimara Morais Lima, Gerente Jurídica
Márcio Oliveira Marques, Gerente de Auditoria
André Husek de Freitas, Gerente de Arrecadação e Cadastro
Ausentes os Diretores Antonio Augusto de Miranda e Délvio Joaquim Lopes de Brito.

1. ASSUNTOS DE APRECIAÇÃO:
1 - Ata da Diretoria Executiva 1221. A ata 1221, de 22.09.2015, não foi submetida nesta
data.
2 - Homologação de Ato de Gestão da Diretoria de Administração, referente à
contratação da empresa BP Educação e Capacitação Corporativa Ltda. para a
prestação de serviços de treinamento em Gestão de Relacion amento - Referente VO
DIATI 026/15 - CI GEAUD 068/15 e NDE DIATI 022/15, CI GEAUD 086/15 e Cl GEAUD
095/15. Foi concedida vista ao Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran
Pantoja da Costa, que propôs a apreciação do ato de gestão em questão com a presença
do titular da Diretoria de Administração, Antonio Augusto de Miranda e Souza, no que houve
a concordância dos demais Diretores. Diante disso, o assunto deverá ser reapresentado na
próxima reunião deste Colegiado.
3 - Inclusão de pessoas tisicas no Cadastro de Negativados da FUNCEF - VO DIPAR
028/15. No decorrer da apresentação da propositura constante no VO DIPAR 028/15, a
Gerente Jurídica e representante da FUNCEF no Conselho de Administração da Sete Brasil
S.A., Lucimara Morais Lima, atualizou as informações relativas ao ingresso pela Companhia
Sete Brasil de Ação Civil contra os dirigentes citados no referido documento, assim como
pelo Ministério Público Federal, de Ação Criminal. Diante da previsão de provisionamento
adicional do FIP Sondas, de 50% do valor das cotas, em outubro de 2015, o Diretor de
Investimentos, Maurício Marcellini Pereira, solicitou a realização de apresentação pela Caixa
Econômica Federal, gestora e administradora do FlP Sondas, com o objetivo de prestar os
esclarecimentos relativos ao provisionamento no referido Fundo. Resolução/Ata 170/1 225: A
Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no
subitem 4.3 da Diretriz Executiva (DEX) 01 8 02 - MRestrição das Relações Negociais", e
considerando as informações contidas nos Termos de Colaboração Premiada, celebrados
pelos Senhores Pedro José Barusco Filho, em 19.11.2014, Eduardo Costa Vaz Musa e João
Cartes de Medeiros Ferraz, datados de 07.08.2015, antigos executivos da empresa Sete
Brasil Participações S.A., em que a FUNCEF detém participação relevante por meio do FIP
Sondas; e em conformidade com o VO DIPAR 028, de 14.10.2015, aprovou a inclusão das
Pessoas Físicas Eduardo Costa Vaz Musa, João Carlos de Medeiros Ferraz e Pedro José
Barusco Filho, no Cadastro de Negativados da FUNCEF, em fu nção do reconhecimento da
prática de atos lesivos à Sete Brasil Participações S,A., em beneficio próprio, no .peri o em
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que ocupavam cargos na referida Companhia. A
conhecimento do Conselho Deliberativo.

decisão

será encaminhada ao

4 - Proposta de aquisição da terceira emissão de debêntures simples da Companhia
tnvepar S.A - VO DIRIN 038/15. Diante do destaque efetuado pelo Diretor de Participações
Societárias e Imobiliárias Carlos Augusto Borges, acerca da importância do sigilo das
informações apresentadas no debate ora realizado e na documentação relacionada ao VO
DIRIN 038/15, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Perei ra reforçou o caráter
estritamente confidencial da negociação em andamento, pela sensibilidade desse ativo para
o mercado e para a Fundação. Resolucão/Ata 171/1225: A Diretoria Executiva, apreciando a
matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no subitem 3.2.3.1 da DEX 028 01,
referente à "Gestão de Investimentos e Regime de Alçadas Mobiliários", e considerando os
debates ocorridos em reunião realizada nesta data entre os Diretores, a partir da
apresentação realizada pelos representafltes da empresa lnvepar, Senhores Erik Breyer e
Gustavo Rocha; bem como da explanação feita pelo Analista de Investimentos da
Coordenação de Operações Estruturadas, Leonardo Costa Fonseca, além dos destaques
efetuados pelo Diretor de Investimentos. Maurício Marcellini Pereira sobre a presente
proposta de aquisição, a saber: 1 - a qualidade da Com panhia demonstrada pela
capacidade de geração de valor no longo prazo; li - a atratividade da operação, que foi
construída pela PREVI , FUNCEF, PETROS e a própria Companhia, com um prêmio de mais
de 600 pontos em relação a meta atuarial da FUNCEF, trazendo um importante resultado
para a carteira da Fundação nos próximos anos; Ili - as implicações no índice de solvência
de curto prazo da Companhia, em caso de não aprovação, que pode provocar uma
destruição de valor para os acionistas; e IV - a relevância da operação, a qual terá a renda
variável como origem do recurso, não comprometendo, assim , o pipeline da renda fixa,
dando continuidade à estratégia de diminuir a volatilidade de nossos resultados; e em
conformidade com o VO DIRIN 038, de 16.10.2015, e os anexos que o integram, aprovou,
por maioria, com uso do voto de qualidade pelo Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser, a
proposta de aquisição da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, com garantia real adicional, da Companhia INVEPAR S.A., por meio de distribuição
pública e primária, com esforços restritos , observando-se o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade de debêntures emitidas, que corr:esponderá em uma alocação de
50.000 (cinquenta mil} debêntures que, ao preço unitário inicial de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), totalizará um valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na data de
emissão. O Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa
manifestou voto contrário à aquisição ora proposta, justificado pelos seguintes argumentos:
"a) há conflíto de interesse em ser acionista da INVEPAR e adquirir um instrumento de
divida da empresa, tomando-se credor e acionista da empresa ao mesmo tempo; b) o ffuxo
de caixa da Companhia foi irrfonnado pela própria empresa, não foi realizado nenhum
estudo por parte da FUNCEF quanto à real viabilidade do fluxo de caixa apresentado, bem
como não foram propostos cenários de stress; e) os cenários macroeconômicos
apresentados e as premissas podem não se confinnar, impactando o fluxo previsto, e isso é
bem Pf'EfSUmíve/, tendo em vista a instabilidade de nossa economia, a crise que não pennite
a gente estabelecer um tenno pra ela; d) há o risco de concentração, tendo em vista q&e,
atualmente, 5% dos recursos garantidores da Fundação estão investidos em lnvepar,
podendo passar para 6%, caso o investimento seja aprovado; e) existe uma restrição de
limite de concentração estabelecido no MEG 015 02, referente "Análise e Gestão de
Investimentos em Tltulos e Valores Mobiliários Corporativos"; f) disponibilidade de recurso
do pipeline 2015, para todo o segmento de renda fixa, entenda-se tftulos públicos marcados
no vencimento, crédito privado bancário e não bancário, é de R$ 568.000.000,00
(quinhentos e sessenta e oito milhões de reais). O imp ~ dessa operação nos
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como folga, apenas, R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), já que ela
consumiria, basicamente, R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), além de,
naturalmente, inviabWzar o aproveitamento dessa janela de oportunidade dos t/tulos
públicos, rendendo 7,55% mais inflação ao ano; g) não fui convencido plenamente de que
essa operação realmente atende aos interesses de preservar a instituição, a empresa. Me
parece mais que o objetivo por trás da proposta é semelhante ao objetivo por trás da
proposta da Sete, da reestruturação da Sete, que vem sendo discutido, no sentido de aliviar
as preocupações dos credores e não dos investidores, nós, como detentores de equity da
Companhia. Estamos falando de um pool de bancos, que já tem 2 bilhões de debêntures e
está preocupado com a realização dos covenants dessas debêntures, está querendo
prorrogar, mudar de posição de credor de 2 bilhões para credor de apenas 500 milhões,
passando os outros 1,5 bilhões para os três fundos participantes do controle da empresa. É
uma transferência de risco dos Bancos para as Fundações. Então, nesse aspecto, não
estou vendo como isso ajudaria a empresa, de fato, já que é uma coisa de curtíssimo prazo
e não vai atender às necessidades reais e de fato da Companhia, de liquidez, por um prazo
que ela, de fato, necessitaria; h) além do mais, me parece que o principal problema da
Companhia é a permanência do sócio problemático, envolvido na Lava Jato, a DAS, que,
em razão do seu envolvimento nesses problemas relatados nas páginas policiais, acaba por
dificultar o acesso ao crédito, de uma forma geral, pela própria Companhia, não só ao
crédito como ao financiamento, então o problema da Companhia, de não ter acesso ao
crédito ou não ter linhas de financiamento e linha de crédito mais barato, não é em razão
explicitamente decorrente de suas contas e números, tem ar um parceiro que enquanto
perdurar lá, e sem previsibilidade de quando ele vai sair ou quando o seu problema vai ser
resolvido, estaremos e continuaremos com nossas necessidades de financiamento e de
crédito fechadas. Então, prorrogar por mais seis meses, um ano, sem ter a perspectiva de
quando as nossas necessárias linhas de financiamento serão reabertas, não me parece que
seja realmente uma solução concreta. E eu fiz essa pergunta de manhã e ficou constatado
que não há nenhum contingenciamento, nenhuma imposição no sentido de acelerar,
condicionando essa emissão de debéntures à solução da presença do sócio problemático
do capital da lnvepar. De certa forma, a protelação, a perduração, o alongamento dessa
situação interessa também, além dos bancos detentores dos créditos, das debéntures,
interessa também à DAS, naturalmente que ela está ganhando tempo pra ver como ela
consegue melhor posição. E, eu acho que quem tem posição de força, de fato, para
estabelecer as regras não é a OAS, em que pese seus ex-dirigentes estejam na direção
executiva da empresa, o que me parece ser complicado negociar e acreditar em
informações fornecidas, nessas condições, pela própria Companhia, face o conflito de
interesse que isso provoca". Os Diretores de Benefícios, em exercício, Vander1ei Vale, e de
Administração, em exercioio, Vicente Celso Orrú de Azevedo acompanharam a
manifestação do Diretor de Planejamentc;> e Controladoria Max Mauran. Na oportunidade, o
Diretor de Investimentos Maurício Marcellini registrou as seguintes ponderações: i) conflito
de interesse de acionista e credor, a consequência é que a FUNCEF não pode votar na
Assembleia Geral de Oebenturis1as - AGD. Porém , na estrutura da debênture está definido
que as matérias relevantes permanecem sob a competência dos acionistas. A decisão
relevante que ficou para os debenturistas é justamente a decisão da obrigatoriedade dos
recursos da venda de qualquer ativo serem direcionados para a antecipação do pagamen1o
parcial ou total da debênture; ii) nuxo de caixa da Companhia, a utilização dos dados
fornecidos pela Companhia se justifica pelo fato de sermos acionistas relevantes com alto
poder de govemança, que nos permite validar os números que foram apresentados. Então,
isso faz parte do risco que estamos assumindo; ili) risco de concentração, a gente migraria
de aproximadamente 5% para 6% da carteira, porém este 1% adicional além da atrati ade
da relação risco e retorno traz o beneficio adicional de proteger a aloca~ o a
; iv)
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restrição do Manual Gerencial, foi dito aqui pela equipe de analistas que hoje classificamos
a lnvepar como ativo de concessão rodoviária, porém, a maior parte das receitas advém de
aeroporto e mobilidade urbana, onde não tem0s nenhuma outra exposição. Então, esta é
uma questão de acerto de classificação ao invés de mudança do MEG; v) impacto na
disponibilidade de recurso para renda fixa, reforçamos o argumento do voto que a origem
dos recursos será somente do segmento de renda variável para os planos maduros e não o
pipeline da renda fixa e investimento estruturado, uma vez que o retomo esperado da
debênture supera o retorno de bolsa projetado no período com menor volatilidade.
Adicionalmente, o Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran registrou
entendimento de que a questão relativa ao conflito de interesse se deve pela Fundação está
no equíty e na dívida da empresa ao mesm9 tempo, bem como que devem ser evitados, por
parte da FUNCEF, conflitos.dessa natureza; assim como a preocupação em está vendendo
renda variável em um momento em que, do ponto de vista do mercado, se for precificar o
preço das ações brasileiras hoje em dólar, está consideravelmente mais barato, além de
destacar que, considerando o atual momento em que a empresa OAS está enfraquecida,
seria o momento ideal da Fundação resolver todo o nível de relacionamento que se tem com
aquela empresa. Na ocasiãQ, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini registrou,
notadamente, a preocupação de resgate de renda variável, que a taxa da debênture (IPCA +
11%) é bem superior à expectativa de retomo médio da renda variável, além de serem
observadas as condições de mercado para efetivar os resgates previstos na Politica de
Investimentos. aprovada pelo Conselho Deliberativo, conforme Resolução/Ata 040/418, de
29.07.2015. O Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias Carlos Augusto Borges, ao
manifestar voto favorável à proposta consignada no VO DIRIN 038/15, ratificou
posicionamento do Diretor de Investimentos referente à remuneração da Debênture da
lnvepar ser maior que a remuneração de Titulo Público, que está em IPCA + 7%;
acrescentando, ainda, que qualquer alienação de ativo ou entrada de dividendos, terá como
destino a liquidação antecipada da Debênture, sendo que o Ativo que já está autorizado pela
RPA e CA da Companhia, para alienação, é LAMSAC - Parque Rimac em Uma-Peru, que
tem seu va/uation realizado pelo Citibank, por solicitação da Companhia. entre U$ 1.4 e U$
1.8 bilhões. A matéria deverá ser submetida ao Comitê de Assessoramento Técnico de
Investimentos, em consonância com a disposição constante no inciso li do artigo 13 do
Regimento Interno daquele Comitê, bem como ao Conselho Deliberativo. em consideração
ao disposto no inciso V do artigo 32 do Estatuto da FUNCEF.
5 - Proposta de contratação do Escritório Costa Barros Advogados Associados para
prestação de serviços jurídicos de natureza penal - VO PRESI 022/15. Foi concedida
vista ao Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa. Perguntado
pelo Diretor de Investimentos Maurlcio Marcellini Pereira quanto à possiblldade de ampliar o
escopo da contratação do escritório para uma assessoria especializada na área penal. em
decorrência dos eventuais desdobramentos dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Fundos de Pensão; a Gerente Jurídica Lucimara Morais Lima recomendou
fazer cotação de preços, apartada da proposta objeto do VO PRESI 022/15,
especificamente para a CPI e por trabalho devidamente prestado pela consultoria.

li. ASSUNTO DE DISCUSSÃO:
1 - Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça - 5ª Edição - NDE PRESI 088/15. O
assunto foi retirado de pauta pelo Diretor-Presidente. Carlos Alberto Caser, para que a
matéria seja previamente discutida com o Grupo de Trabalho de Pró-Equidade. de Gênero e
Raça.

Ili. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:
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1 - Relatório de Informações da Auditoria Interna - 3° trimestre de 2015 - Cl GEAUD
100/15. A partir da apresentação realizada pelo Gerente de Auditoria Márcio Oliveira
Marques, a Diretoria Executiva tomou conhecimento do RA GEAUD 049/15, anexo da CI
GEAUD 100, de 15.10.2015, correspondente ao relatório de informações da auditoria
interna, com o resultado das atividades realizadas no 3° trimestre de 2015, contendo os
pontos identificados e avaliados como relevantes, as tratativas e ações adotadas pelas
áreas da FUNCEF na solução dos apontamentos levantados; além do acompanhamento
dos trabalhos desenvolvidos e apresentados pelas auditorias da patrocinadora CAIXA e da
externa, KPMG Auditores Independentes. Em função do destaque feito pelo Gerente Márcio
Marques para os 7 (sete) apontamentos de alto impacto nos processos, com prazos de
regularização vencidos, o Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser solicitou que, embora
essa informação conste do referido relatório de auditoria, a Gerência de Auditoria
reencaminhe esses apontamentos, por correspondência eletrônica às áreas responsáveis,
para fins de obtenção da manifestação das Diretorias. A matéria será encaminhada aos
Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Assessoramento Técnico de Qualidade das
Informações Contábeis e de Auditoria.
2 - Retificação do Relatório dos Balancetes de Julho de 2015 - Referente VO DIPEC

.·.. .'

040/15 - NDE DIPEC 067/15. A Diretoria Executiva tornou conhecimento da NOE DIPEC
067, de 15.10.2015, que apresentou as retificações efetuadas no relatório dos balancetes do
mês de julho de 2015, objeto do RE GECOP 016/15 anexo ao VO DIPEC 040/15, que foi
aprovado por meio da Resolução/Ata 152/1220, de 15.09.2015, decorrentes de
inconsistências na transcrição de dados dos quadros da Gestão Previdencial,
corresp0ndentes a valores não significativos que não afetaram o resultado dos planos de
beneficias. A matéria será encaminhada ao conhecimento dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal.
3 - Acompanhamento da execução das Politlcas de Investimento 2015-2019 - abril de
2015 - NDE DIRIN 062/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do RE GEMAC
015/15, anexo à NOE DIRIN 062, de 16.10.2015, que apresentou o acompanhamento das
Politicas de Investimentos 2015-2019 dos planos de benefícios administrados pela
FUNCEF, referente a setembro de 2015. Na oportunidade e considerando o posicionamento
contrário, registrado pelo Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja dã
Costa, quanto à utilização de recursos provenientes da classe de renda variável para
realização de investimentos na carteira de renda fixa, notadamente em investimentos em ·
papéis de natureza privada, dado o risco que a crise econômica atual traz aos referidos
papéis, assim .como o registro para que seja realizado um estudo aprofundado àntes de
serem utilizados recursos da classe de renda variável para suprimento de qualquer outra
prioridade de investimento; o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira ressaltou
,que as Políticas de Investimentos 2015-2019, que foram aprovadas nos termos das
Resoluções/Atas DE 201/1188 e CD 065/408, de 16 e 17.12.2014, respectivamente,
contemplam a orientação para redução de ativos atrelados a crescimento econômico e
aumento de ativos atrelados à renda fixa. Adicionalmente, o Diretor de Participações
Societárias e Imobiliárias Carlos Augusto Borges observou que a matéria objeto da NDE
D'IRIN 062/15, então encaminhada ao conhecimento deste Colegiado, refere-se ao
acompanhamento da exeeução das Políticas de Investimentos vigente, bem como que, em
caso de alteração da referida Polltica, os Órgãos de Admlnistração da FUNCEF deverão
apreciar uma nova proposta da matéria, ratificando, assim, posicionamento do Diretor
Maurício Marcellini desta data. Diante disso, o Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser
orientou ao Diretor Max Mauran que, eventual sugestão de alteração das Polí · s de
Investimentos deverá ser submetida à apreciação da Diretoria Executiva e do
selho
Deliberativo, por meio de voto.
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FUNCEF

Fundação dos Economiários Federais

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 20.10.2015-ATA 1225- FI. 6
4 - lnfonnaçào quanto à legalidade do investimento da FUNCEF no FIP Global Equity
Properties - NDE PRESI 089/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE
PRESI 089, de 16.10.2015, que, em desdobramento à solicitação do Conselheiro Gilson
Tavares Costa apresentada na mensagem eletrônica de 20.07.2015, apresentou a
manifestação jurídica consubstanciada no PA GEJUR 188/15, que concluiu pela
conformidade à legislação vigente, da aquisição pela FUNCEF de cotas de emissão do
Fundo de Investimentos em Participações - FIP Global Equity Properties, com base no
entendimento do órgão fiscalizador, à época, a então Secretaria de Previdência
Complementar, conforme Ofício 3070/2007/SPC/DECON, acerca da extensão da vedação
imposta no inciso V do artigo 65 do Regulamento anexo à Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 3.456/2007. A matéria será encaminhada ao conhecimento do
Conselho Deliberativo, em atendimento ao disposto na ata 420, de 07.10.2015.

.· '

5 - Posicionamento da Gerência Jurfdlca em relação ao recurso administrativo
apresentado pelo Senhor Sérgio Nunes da Silva - NDE PRESI 090/15. A Diretoria
Executiva tomou conhecimento da CI GEJUR 1810/15, anexa à NDE PRESI 090, de
16.10.2015, que, para subsidiar a avaliação do Conselho Deliberativo ao recurso
administrativo apresentado pelo assistido Sérgio Nunes da Silva datado de 29.09.2015,
reiterou as fundamentações expostas na CI GEJUR 814/15, quando do indeferimento por
este Colegiado, conforme Resolução/Ata 123/1213, em 21.07.2015, do pedido para que não
fosse revisto o beneficio; assim como entendeu ser desnecessário o envio do VO DIBEN
019/15 ao requerente, por se tratar de documento interno, devendo ser considerado, ainda,
que a comunicação remetida ao requerente provavelmente abrangeu as razões para o não
acatamento do pleito por este Colegiado. A matéria será encaminhada ao Conselho
Deliberativo.
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A pauta e os documentos dos assuntos tratados nesta reunião esLJ-.~exados ,à' pres~nte
ata. Secretária da r~união: Adriana de Jesus Paschoal Riberrõ' ( Jf - c-<..,\ c-.V~ .... .__../ -<' /
Coor
ad<><a,..S,ub uta venlual.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Diretor de Participações Societárias e
Imobiliárias

~
~ E I VALE

Diretor de Beneflcios

MAX MAURAN ~ S ~ A
Diretor de Planejamento e Controladoria
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