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FUNCEF

Fundação dos Economiários Federais

ATA Nº 1236
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DATA: 02.02.2016 HORÁRIO: 14h30
LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASÍLIA, DF

136400
R istro de Pessoas Jurídicas

PRESENTES:
Carlos Alberto Caser, Diretor-Presidente
Antonio Augusto de Miranda e Souza, Diretor de Administração
Carlos Augusto Borges, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
Maurício Marcellini Pereira, Diretor de Investimentos
Max Mauran Pantoja da Costa, Diretor de Planejamento e Controladoria
Vander1ei Vale, Diretor de Benefícios, em exercício
José Lino Fontana, Secretário-Geral
Lucimara Morais Lima, Gerente Jurídica
Márcio Oliveira Marques, Gerente de Auditoria
Ana Paula Botelho da Luz, Coordenadora de Processos e Administração

Ausente, o Diretor de Benefícios Délvio Joaquim Lopes de Brito, em compromisso
institucional.

1. ASSUNTO EM DESTAQUE:
1 -

Plano de

Equacionamento do

plano

de benefícios

REGfREPLAN,

modalidade Saldada - VO DIBEN 007/16 . Ne decorrer da apreciaçãô da matéria,
......

foram prestados esclarecimentos pela Coordenadora de Atuária e Planejamento
Previdenciário, Monia Zucchetti, para a proposta objeto do VO DIBEN 007/16, que, em
decorrência dos debates relacionados aos critérios de constituição da base de
incidência para a taxa de contribuição extraordinária, no que diz respeito às previsões
regulamentares de Benefício Único Antecipado (SUA) e de Fundo de Acumulação de
Benefícios (FAB), além da alteração da data-base do plano de equacionamento, de
setembro para dezembro de 2015, substítuiu o VO DIBEN 005/16 mantido em aberto
na reunião dé 19.01.2016 - ata 1234. Na oportunidade, o Diretor-Presidente Carlos
Alberto Caser agradeceu a todos os profissionais que estiveram dedicados ao
desenvolvimento das atividades referentes ao equacionamento de:> déficit do
REG/REPLAN, f?m especial aos membros do Grupo Técnico do Equacionamento,
pelas ·diversas horas dedicadas a esse trabalho. Resolucão/Ata 014/1236: A Diretoria
Executiva, apreciando a matêria, que lhe foi submetida em observância ao disposto
nas Resoluções MPS/CGPC n.º 18/2006 e 26/2008, e suas alterações posteriores,
inclusive aquelas definidas pela Resolução MPS/CNPC Nº 22, de 25.11 .2015; e nas
determinações legais estabelecidas nas Leis Complementares 108 e 109/2001; e
considerando: a) os termos da aprovação do VO PRESI 001/16, conforme
Resolução/Ata DE 010/1235, de 29.01.2016, para a adoção da nova metodologia de
solvência no equacionamento do REG/REPLAN Saldado; b) as informacões
consignadas na Nota Técnica Atuarial (NTA} dos Resultados dos Planos de benefícios
da FUNCEF, objeto da Resolução/Ata DE 011/1235, de 29.01.2016, com o
detalhamento da metodologia aplicável ao tratamento de resultado deficitário no plano
de benefícios REG/REPLAN , modalidade saldada; e) o resultado do estudo objeto do
PA CAPREV 007/16, quanto à viabilidade de implementação da cobrança
extraordinária ao longo do prazo máximo legal, conforme estabelecido no item 10 do
Anexo à Resolução MPS/CGPC nº 18/2006, de uma vez e meia o prazo de duração
do passivo do referido plano, apurado na data de encerramento do exercício de 2014;
e d) a redefinição do prazo para aprovação do Plano de. Equacionamento,
excepcionalmente. àquele relacionado aos resültados de 2014, para 31.03.201 ,
conforme Portaria PREVIC nº 699, de 22.12.2015; e em conformidade com o O
NUP: 008561/16
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DIBEN 007, de 01.02.2016, e os anexos que o integram, aprovou o Plano de
Equacionamento do déficit acumulado relativo ao REGIREPLAN, modalidade Saldada,
apurado ao final do exercício de 2014, e sua respectiva data de início de
implementação, conforme parâmetros descritos a seguir. 1. valor to~I de R$
1.927.743.449,14, posicionado em 31.12.2014, a ser equacionado, paritariamente,
entre participantes e assistidos, de um lado, e Patrocinadora CAIXA, de outro,
devendo tal montante ser atualizado pela meta atuarial, até a data do início efetivo da
vigência do Plano de Equacionamento; li. prazo máximo para amortização d.o déficit
equivalente ao período de 17,4 anos ou 208 meses, ressalvada a possibilidade de
encerramentrr·antecipado, face a ·previsão ·legal de realização de revisões anuais do
presente Plano de Equacionamento; Ili. Contribuição Extraordináría no percentual de
2,78% a.m., com a respectiva paridade patronal, conforme as bases de incidência a
seguir: (i) aos participantes, sobre o benefício saldado, calculado e atualizado
conforme artigo 84 do Regulamento do plano REGIREPLAN; e (ii) aos assistidos,
sobre o benefício saldado, atualizado anualmente pelo índice do plano, considerando,
inclasive, parcelas· referentes -ao Fundo de· Acumulação ·de··Benefícios -e do Benefício
Único Antecipado, quando for o caso; e IV. início da implementação do Plano de
Equacionamento, no primeiro dia do último mês passível de implantação dentro do
limite legal, considerando a aprovação pelos órgãos competentes. Registre-se que,
anualmente, durante o período de pagamento das parcelas, serão realizados estudos
de viabilidade de cobrança das contribuições extraordinárias e de análises quanto à
comprovação de efetivaçã'o do referido Plano de Equacionamento. O Direfôr d·e
Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa, ao manifestar-se
favorável, reiterou posicionamento efetuado na última reunião deste Colegiado, em
29.01.2016 - ata 1235, regi'strando, ainda , a vinculação da execução do
equacionamento às seguintes ações: "antecipação da revisão da úlüma Polftlca de
lnvestimento aprovada, cuja revisão ficou para ser feita no primeiro semestre deste
ano, tendo em vista ·a ·necessidade de aderência "dãS ·hipóteses e premissas
econômico-finançeiras assumidas para ela com a realidade econômica atuá/ do pais;
provisionamento conMbil de investimentos cuja possib.ilidade de recuperação dos
valores aporlados são praticamente nulas, ou pior, que não se discute mais a
possibilidade de recuperação de valores, mas perda total com o risco de assumir
passivos das empresas investidas que possam ser transferidos para os planos de
benefícios da Funcef, como a Sete Brasil e as SPEs do FIP Global· Equfty, por
exemplo; e adoção providéncias no sentido de apurar responsabilidades por perdas
que impactaram no salcío a equacionar com vistas a ,desonerar a carga sobre
participantes at,vos e assistidos/pensionistas por meio de recuperação de valores nos
termos da letra do Art. 21 da Lei Complementar 109, que prevê ação regressiva contra
dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejulzo aos planos da EFPC". O
Oíretor de Participações Societárias e lmobifiârias Canos .Augusto Borges regisfrou a
clareza do disposto no artigo 21 da Lei Complementar 10912001, de ciência de todos
os Diretores da Fundação, além da redundância da manifestação .do Diretor Max
Mauran, e afirmou que essas alegações colocam sob suspeição, não aperias os
díri§entes envolvidos no processo decisório, mas também toda a equipe envolvida no·
desenvolvimento dos projetos ou investimentos realizados no passado pela Fundação.
O Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira reforçou o entendimento do
Diretor Carlos Borges, da obviedade da Lei e da redundância do registro do Diretor
Max Mauran, além do fato de vincular a decisão do plano de equacionamento de
déficit, relativo ao exercício de 2014, .a fatos que ocorreram depois do fechamento C}O
balanço, destacando que as revisões dos cenários econômicos e das políticas de
inve$timentos já foram acatí;3das pelo Conselho Deliberativo, conforme Resoluçã Ata
1
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CD 058/425. O Diretor-Presidente Carlos Alberto Gaser registrou posicionamento, de
acordo com o teor da manifestação a seguir. "Embora reconheça ao diretor da DIPEC
o direito de registrar em Ata termos contidos na Lei Complementar 109, considero
bci'oso;·mormente ·não ser possfvel afegar·em j lf,zo o desconhecimento de nenhuma
lei para motivar o seu descumprimento. As Demonstrações Contábeis da FUNCEF,
sob a gestão da DIPEC, vêm sendo aprovadas em todos esses anos (de 2003 a 2014)
sem qualquer ressalva pela Auditoria Externa, não há autuação de órgãos de
fiscalização e controle, especialmente provenientes da PREVIC, as auditorias infernas
e externas, inclusive as da Patrocinadora CAIXA têm trabalhado livremente, portanto,
as eventuais caasas da déficita ·qc.re ·alude o Art. 21" da LC 109, nfroprovêm-de dolo ou
gestão temerária de recursos, tendo sido exaustivamente expostas aos participantes e
à patrocinadora. A eventual não concordância com as causas do déficit atuarial
apresentado pela FUNCEF, na ausência de elementos técnicos que a sustentem,
insere-se no espectro da liberdade do livre convencimento e de expressão.".
Adicionalmente, restou solicitação para que sejam trazidos ao conhecimento deste
Colegiaqo, o cronograma de execução das atividades necessárias para a
operacionalização do plano de equacionamento, estabelecido entre a DIBEN/CAPREV
e as demais áreas técnicas envolvidas n·o processo; bem como o Plano de
Comunicação desenvolvido pela FUNCEF, abrangendo, inclusive, as ações a serem
realizadas no âmbito da Patrocinadora, mediante apresentação a ser feita pela
COSOC.
li. ASSUNTOS DE APRECIAÇÃO:

1 -Ata da Diretoria Executiva 1230. A ata 1230, da reunião ocorrida em 04.12.2015,
ficou para ser avaliada pelos Diretores e, após as manifestações por mensagens
eletrônicas à Secretaria, serão consideradas apr0vadas.
2 - Alteração na Matriz de Atribuiç_ões das áreas vinculadas à Diretoria de
Investimentos - VO DIRIN 002/16. Em função da solici~ação do Diretor de
Investimentos Maurício Marcellini Pereira, a adequação na matriz de atribuições da
Diretoria de Investimentos foi apreciada antes do VO DIRIN 001/16, referente à
MCriação da Carteira de Valor corn Ativismo dentro da Carteira Terceirizada de Renda
Variável não referenciada e de aquisição de cotas do FIA Pátria Valor com Ativismo",
considerando que a atualização da Matriz de Atribuições da GEANI e CODEN
contemplará a atribuição referente à gestão do processo de seleção de Fundos de
Valor com Ativismo. Resolução/Ata 015/1236: A Diretoria Executiva, reapreciando a
matéria constante do VO DIRIN 002, de 08.01.2016, e do anexo que o integra, objeto
de pedido de vista pelo Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja
da Costa, na reunião de 14.01.2016 - ata 1233, e mantida em aberto na reunião de
29.01.2016 - ata 1235, que lhe foi submetida em razão do disposto no subitem 3.5 da
DEX 012 02, referente à "Gestão da Matriz de Atribuições e da Estrutura ~
!
Organizacional"; e considerando os entendimentos mantidos na reunião 1233, quanto
à alteração das minutas de Matrizes de Atribuições, anexas ao PA GEAPE 005/15 ,
J
parte integrante do VO DIRIN 002/16, conforme segue: I - Matriz de Atribuição da
GEANI: a) exclusão dos incisos Ili e IV; e b) retificação do inciso VI, que passe a ter a
seguinte redação: "Sup.e rvisionar os processos de seleção e avaliação de gestores
terceirizados de renda variável e de seleção de Fundos de Investimentos em
Participações - FIP's Private Equ;ty no Brasil e no exterior'; e li - Matriz de atribuições/ '
da CODEN: alteração do inciso V, de forma que o termo ·~Gerir" seja substituido '6r
"Coordenar"; aprovou , por maioria, a alteração nas atribuições da Gerência de A lise
de Investimentos - GEANI, e da Coordenação de Desenvolvimento de Neg · los -
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CODEN, vinculadas à Diretoria de Investimentos. O Diretor de Beneficias, em
exercício, Vanderlei Vale, se absteve de votar; e o Diretor de Planejamento e
Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa manifestou voto contrário à propositura
apresentada, por entender que, antes de·qualquer proposta que vise dar continuidade
ao processo de investimento em Private Equity, deve ser realizada uma revisão geral
dos processos que envolvam tal investimento, de forma a qualificá-los, objetivando,
assim, avaliar a continuidade ou não em investimentos dessa natureza, tendo em vista
os resultados registrados no passado. A matéria será submetida ao Conselho
Deliberativo, em atendimento às disposições constantes do inciso XXVI do artigo 32
do Estatuto da FUNCEF.
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3 - Criação da Carteira de Valor com Ativismo dentro da Carteira Terceirizada de
Renda Variável não referenciada e de aquisição de cotas do FIA Pátria Valor com
Ativismo - VO DIRIN 001/16. A matéria foi retirada de pauta, a pedido do relator, que,
diante das considerações apresentadas pelo Diretor de Planejamento e Controladoria
Max Mauran Pantoja da Costa na reunião de 29.01.2016 - ata 1235, quando a matéria
objeto do VO DIRIN 001/16 foi mantida em aberto, bem como em virtude do
posicionamento do Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza
quanto às preocupações em aumentar a exposição da Fundação em setores
imobiliário e de locação de veículos, na atual conjuntura econômica, rediscutirá os
termos da presente proposta com o gestor do fundo, para que seja novamente
submetida a este Colegiado em um momento oportuno .
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4 - Alteração da regra de utilização do indexador econômico para atualizar
salários de participação e benefícios previdenciários nos cálculos das provisões
matemáticas dos planos de benefícios administrados pela FUNCEF - VO DIBEN
002/16. A proposta de alteração da regra de utilização do indexador econômico para
atualizar salários de participação e benefícios previdenciário, nos cálculos das
provisões matemáticas, constante do VO DIBEN 002/1,6, foi mantida em aberto, para
que, a partir da solicitação do Diretor Maurício Marcellini Pereira decorrente do pedido
de vista efetuado na reunião de 14.01.201q, ata 1233, seja complementada com uma
avaliação, a ser feita pela Gerência de Macroalocação de Recursos e Cenários
(GEMAC), em relação ao atual momento para uma mudança de mefodblogia dessa
natureza, que terá um impacto relevante no passivo da Fundação.
·
5 - Aumentos de capita! nos Fundos de Investimentos em Participações:
5.1 - PIP Global Equity, para o pagamento de custos e despesas do Fundo para
o ano de 2016-VO DIPAR 002116 e NDE DIPAR 003/16. Resolução/Ata 016/1236: A
Diretoria Executiva, reapreciando a matéria mantida em aberto na reunião de
29.01 .2016 - ata 1235, que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso VIII do
-artigo 49 do Estatuto da FUNCEF; complementada pela NOE ·'DIPAR ·oo3, de
28.01.2016, que apresentou os posicionamentos exarados nos pareceres GECOR 007
e 010, de conformidade e risco, respectivamente, ambos datados de 28.01.2016; e
considerando: 1) a proposta inicialmente apresentada por meio do VO DIPAR 033/15
na reunião de 24.11.2015 - ata 1229, complementada pela NDE DIPAR 070/1!;>,
pautada na reunião de 17 e 18.12.2015 - ata 1232; li) a não aprovação da proposta de
aumento de capital pela Assembleia encerrada em 22.12.201'5; Ili) a informação da
Vincj Real Estate Gestora de Recursos Uda. de que não assumiria a gestão do FIP;
lV) a notificação pela Global Equity sobre sua renúncia a todos os cargos de gestão ./
das empresas investidas pelo Fundo; e V) a concordâAoia pe.la maioria dos catistas na /
escolha da Brasil Plural para realizar o processo de liquidação organizada do Fundo; ; /
em ·conformidade com o VO DIPAR 002, de 22~2016, aprovou , por maioria, o
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aumento de capital no Fundo de Investimento em Participação Global Equity no
montante estimado de R$ 17.046.000,00 (dezessete milhões e quarenta e seis mil
reais), cabendo à FUNCEF o valor de R$ 3.971.000,00 (três milhões novecentos e
setenta ·-e· um mil reais), correspondente à partrcipação de 2G·,3%, limi.tado a 25% das
quotas, com o objetivo exclusivo de pagamento de custos e despesas do fundo para o
ano de 2016. Adicionalmente, foram acatadas as seguintes recomendações: (i)
destituição do Santander, como administrador do fundo; e (ii) demonstração,
tempestlva, a este Colegiado da execução do cronograma de contratação e
desembolso, conforme registrado no subltem 3.1 1 do voto. Registrem-se os
encaminhamentos para: a) envio do resultado do trabalho d?I due difigence ·realizado
pela Vinci, solicitado na ata 1229, reiterado pelô Diretor Max Mauran Pantoja da·Costa;
b) realização de auditoria global no investimento, pela gestora Vinci, e em momento
posterior ao resultado apresentado pela Vinci, auditoria específica,.a ser realizada pela
Gerência de Auditoria, desde a prospecção da FUNCEF para ingresso no Fundo, ou
seja desde a avaliação da tese de investimento, até o momento presente, bem como
da análise de risco efetuada à época; e e) consulta à Brasil Plural quanto a
possibilidade de destituição da gestora Global Equity por justa causa, posteriormente
ao ato de destituição acontecido, considerando a abstenção da FUNCEF na
Assembleia Geral de Catistas do Fundo, encerrada em 19.10.2015, por ausência de
orientação de voto. O Diretor de Planejamento ·e Controladoria, Max Mauran Pantoja
da Costa, e o Diretor de Benefícios, em exercício, Vanderlei Vale se abstiveram de
votar.
5.2 - FIP Multiner, visando cobrir despesas e encargos do Fundo para o ano de
2016 - VO DIPAR 005/16 e NDE DIPAR 002/16. Resolução/Ata 017/1236: A Diretoria
Executiva, reapreciando a matéria mantida em aberto na reunião de 29.01 .2016 - ata
1235, que lhe foi submetida em razão do disposto no parágrafo VIII do artigo 49 do
Estatuto da FUNCEF, e considerando: 1. os posicionamentos exarados nos Pareceres
GECOR 008 e 009, ambos de 28.01 .2016, de conformidade e risco, respectivamente,
apresentados na NDE DIPAR 002/16; li. a não participacão da Postalis no aumento de
capital para o pagamento das despesas do FIP Multiner incorridas até dezembro de
2015, que resultou em falta de recursos não previstos no referido Fundo; e Ili. 'ªmanutenção do entendimento da manifestação jurídica apresentada em setembro de
2015, ronforme CI GEJUR 1734/15, sobre as ronsequêndas jurídicas aplicáveis aos
catistas por inadimplemento do cumprimento das obrigações; em conformidade com o
VO DIPAR 005, de 21 .01 .2016, e os anexos que o integram, aprovou, por maioria, o
aumento de capital do Fundo de Investimentos em Participações - FIP Multiner no
montante de R$ 4.462.191 ,94 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil,
çento e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), visando cobrir
exclusivamente o pagamento de despesas e encargos do Fundo. até dezembro de
2016, cabendo à FUNCEF o valor de R$ 806.581,35 (oitocentos e se1s mil, quinhentos
e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), correspondentes à participação de
18,07% ,no capital do Fundo. A aprovação do presente aumento de capital ficou
condicionada à substituição do atual custodiante, Planner Corretora de Valores S.A.,
conforme recomendação deste Colegiado exarada na Resolução/Ata DE 013/1235, de
29.01 .2016. Os Diretores de Planejamento e Controladoria, Max Mauran Pantoja da
Costa, e de Benefícios, em exercício, Vanderlei Vale registraram suas abstenções.
6 - Alteração do limite mãximo de crédito para concessões de empréstimos da.s
modalidades Novo Credinâmico (Fixo e Variável) - VO DIBEN 006/1 6.
1
desdobramento ao pedido de vista efetuado na última reunião deste Colegi do
ocorrida em 29.01.2016 - ata 1235, o Diretor de / nvestimentos Maurício Mar elli
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Pereira propôs uma reflexão pela Diretoria de Benefícios, área proponente do voto,
para limitar o valor máximo do empréstimo, vinculando-o ao saldo da conta ou da
reserva matemática do participante, justificada, ínclusive, pelo nível de inadimplência
dessa carteira; e considerando o estudo da reestruturação das operações com
participantes, em elaboração no âmbito daquela Diretoria; tendo o Secretário-Geral
José Lino Fontana destacado, ainda, a expectativa de revisão do Fundo Garantidor de
Quitação de Crédito (FGQC), restou o entendimento para que essa medida de
alteração do limite máximo de crédito para concessões de empréstimos das
modalidades Novo Credinâmico, objeto do VO DIBEN 006/16, fosse reavaliada no bojo
do trabalho de redesenho da carteira, ficando, portanto a proposta em comento
mantida em aberto; oportunidade em que o Diretor-Presidente Carlos Alberto Case.r
registrou a necessidade da Diretoria de Benefícios dar celeridade a esse processo de
revisitação da carteira de empréstimos.

<.

7 - Extinção do FI LEBLON, classificado na categoria de Fundo Referenciado OI,
gerido pela CAIXA - VO DIRIN 003/16. Resolução/Ata 018/1236: A Diretoria
Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso
VIII, do artigo 49, do Estatuto da Fundação, e considerando o resultado da avaliação
dos Fundos de Investimento exclusivos terceirizados tJtilizados no provimento da
liquidez da FUNCEF, aprovou a extinção do Fundo de Investimento - FI LEBLON,
classificado na categoria de Fundo Referenciado OI, gerido pela CAIXA. Registr~se
que a extinção do FI LEBLON, ora aprovada, poderá ser realizada a partir da
liquidação dos ativos do referido Fundo, bem como pela fusão com o FI FOX
SOBERANO 1, cuja medida será operacionalizada em conjunto com a DIPEC/GECOR,
assim como com a recomendação para que os recursos do plano de benefícios Novo
Plano EX-PMPP, bem como a conta do Hotel Renaissance/SP e o Plano de Gestão
Administrativa - PGA, sejam alocados no FI FOX SOBERANO 1. Na ocasião e
considerando a extinção do Fundo Fl LEBLON, foi solicitado que a Diretoria de
Investimentos apresente, por meio de Nota a este Colegiado, informações relativas ao
desempenho do referido Fundo desde a sua criação, realizando comparação da série
histórica desse Fundo com outros fundos de gestão própria da Fundação, e com os de
mercado classificados como Fundo Referenciado· OI.
8 - Terceiro Termo Aditivo contratual ao contrato de licença de uso de software
"Solução SAS SERVER" entre FUNCEF e S.AS lnstitute Brdsil Ltda. - VO DIRIN
004/16. Resolução/Ata 019/1236: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe
foi submetida em função do disposto no s.ubítem 3.4.23 da DEX 037 01, referente à
"Política de Gestão de Contratosn, e em razão dos limites de alçadas estabelecidos na
DEX 047 02 - "Regime de Alçadas e Competências", em conformidade com o VO
DIRIN 004, de 27.01.2016, e o anexo que o integra, aprovou o aditamento ao
Contrato firmado com a empresa SAS lnstilule Brasil Llda., correspondente ao terceiro
termo aditivo ao contrato de licença de uso de software "Solução SAS Server'' e de
prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, com o objetivo de prorrogar o
prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 26.01.2016 a 15.01.2017, reajustar
o valor total para R$ 311 .964,00 (trezentos e onze mil novecentos e sessenta e quatro
reais), bem como a inclusão de item referente à responsabilidade empresarial a ser
observado pela contratada.

.t1J

9 - Balancete da FUNCEF - novembro de 2015 - VO DIPEC 002/16. Resolução/Ata/ ,..
020/1236: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em raz • e5
do disposto no inciso V do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, em conformidade co o
Relatório GECOP 001 , de 13.01 .2016, parte integrante do VO DIPEC 002/16, apro o
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os balancetes dos planos de benefícios e do Plano de Gestão Administrativa - PGA,
referentes ao mês de novembro de 2015. A matéria deverá ser encamin.hada ao
Conselho Fiscal para exame e, em seguída, submetida ao Conselho Deliberativo.

...... _,

1 O - Propostas para a realização de provisionamentos para perdas em Fundos
de ln'{estimentos em Participações - FIP e para o não reconhecim ento da
valorização da empresa Eldorado Brasil Celulose S.A. - NDE DIPEC 007/16: 10.1
- Proposta de provisionamento para perdas de 100% dos valores relativos ao
10.2 - Proposta para o não
FIP Global Equity - VO DIPEC 003/16.
reconhecimento da valorização da empresa Eldorado Brasil Celulose S.A.,
apresentada pelo laudo de avaliação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda. - VO DIPEC 004/16. 10.3 - Proposta para realização de provisionamento
para perda dos recursos relacionados à TG Participações da carteira do FIP AG
Angra Infra - VO OIPEC 005/16. 10.4- Proposta de constituição de provisão para
perda de 100% das cotas do Fundo de Investimentos em Participações Sonda FIP Sondas - VO DIPEC 006/1 6. A Diretoria Executiva, após os debates sobre as
matérias consignadas nos VO DIPEC 003, 004, 005 e 006/16, referentes às propostas
para a realização de provisionamentos para perdas em Fundos de Investimentos em
Participações - FIP e para o não reconhecimento da valorização da empresa Eldorado
Brasil Celulose S.A., e ao tomar conhecimento da NOE OIPEC 007, de 01 .02.2016, em
desdobramento ao debate ocorrido, bem como ao registro feito na reunião de
29.01 .2016 - ata 1235, quanto ao fato das propostas não estarem sustentadas por
pareceres técnicos, quando tais assuntos foram objeto de vistas pelo DiretorPresidente Carlos Alberto Caser, manteve as matérias em aberto, por solicitação do
Diretor-Presidente e do Diretor de Administração, Carlos Alberto Caser e Antonio
Augusto de Miranda e Souza, respectivamente, oportunidade em que foram feitos os
seguintes registros: a) ratificado o posicionamento registrado na ata 1235, quanto à
importância da prudência e de diligência no processo de precificação dos ativos da
Fundação, devendo haver respaldo técnico na submissão das referidas propostas a
este Colegiado, sendo destacada, ainda, a posição do Gerente de Auditoria Már.cio
Oliveira Marques quanto à necessidade de documentação, interna e externa, para
sustentação de tais propostas, destacando o disposto no item 1O do anexo '(C" da
Resolução CNPC nº 8, de 31.10.2011 , assim como quanto às questões relacionadas à
Precificação dos Ativos estabelecidas da DEX 0~4 01 - Gestão do Controle dos
Investimentos, além de registros sobre o reconhecimento da perda do valor
recuperável, conforme lntemationa/ Financial Reporting Standard - IFRS 7: b)
considerando as informações apresentadas na NDE DIPEC 008/16, referente ao
cronograma de fechamento do Balanço de 2015, conhecida nesta data por este
Colegiado, o Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda solicitou que a
Coordenação de Contabilidade apresente parecer, a ser enviado a este Colegiado por
meio de Nota, sobre o prazo máximo para aplicação do Pronunciamento Técnico ·CPC
24, que trata sobre Evento Subsequente, de forma a g,erar reflexos nas
demonstrações contábeis do exercício de 2015; e c) quanto à proposta constante do
VO DIPEC 004/16, referente ao não reconhecimento da valorização da empresa
Eldorado Brasil Celulose S.A., apresentada pelo laudo de avaliação da Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Uda. , restou o entendimento de que a referida
empresa não pode ser contabilizada considerando os valores relacionados à Linha 2,
por se tratar de um projeto de produção ainda não aprovc:1do pelo Conselho de
Administração daquela Companhia, devendo ser agu.ardada a realização de no
va/uation da empresa Eldorado, a ser elaborado pelo Gestor, excluindo-se a Lin
2
para efeitos de registro contábil.
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11 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa Governance
Technology Assessoria e Consultoria em Informática e Governança Corporativa
Ltda. referente à Cessão de Direito de Uso do Software WebGovemance e de
Prestação de Serviços de customização, integração, instalação, suporte técnico,
manutenção, treinamento técnico e operacional aos usuários- VO PRESI 004/16.
A pedido do Diretor de Administração Antônio Augusto de Miranda e Souza, a matéria
foi retirada de pauta.

Ili. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:
1 - Relatório de Informações Corporativas - novembro áe 2015 - NDE DIPEC
004/16. A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por meio da NDE DIPEC 004, de
14.01.2016, do Relatório de Informações Corporativas (RIC), referente ao mês de
novembro de 2015. A matéria será encaminhada ao conhecimento dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal.

2 - Resultado do estudo de avaliação dos preceitos da Lei 12.813/13 aplicáveis
aos nonnatlvos internos da FUNCEF - Relatório do Grupo de Trabalho 001/16 NDE PRESI 011/16. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do resultado do estudo
apresentado pelo Grupo de Trabalho, em desdobramento ao registro consignado na
ata 1214, deste Colegiado, da reunião ocorrida em 28.07.2015, que, após avaliar os
preceitos constantes na Lei 12.813, de 16.05.2013, concluiu pela existência de
preceitos, dispostos nos artigos 3º, 4º e 5º da Lei 12.813/2013, passíveis de contribuir
para as práticas de governança corporativa e, por conseguinte, aplicáveis ao
arcabouço normativo da Fundação, conforme RE GT 001, de 17 .1.2.2015, anexo à
NDE PRESI 011 /16. Na ocasião, o Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser destacou a
importância do trabalho ser utilizado pela Coordenação de Controles Internos e
Conformidade no aprimoramento dos normativos em elaboração/atualização na
Fundação.
3 - Recuperação judicial por parte de empresas do Grupo OAS - NDE PRESI
012/16. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da CI GEJUR 142, de 01 .02.2016,
anexa a NDE PRESI 012/16, que apresentou as informações atuaUzadas sobre o
processo de Recuperação Judicial de sociedades integrantes do Grupo OAS, em,
curso perante a 1ª VFRJ/SP, autos nº 1030812-77.2015..8.26.0"100, com fundamento
nos i.nformes prestados pelo Escrit6rio Vieira Rezende Advogados, notadamente em
relação à sentença do Juiz da 1ª VFRJ/SP que refutou os termos do Parecer do
Ministério Público do Estado de São Paulo, com a rejeição das impugnações
apresentadas por determinados credores do Grupo OAS e homologação do Plano de
Recuperação Judicial Modificado, concedendo, assim, a recuperação judicial sob o
fundamento de que o PRJ Modificado foi aprovado em AGC.
IV. ASSUNTOS NÃO CONSTANTES NA ORDEM DO DIA:
1 - Cronograma de Fechamento do Balanço de 2015 - NDE DIPEC 008/16. A
Diretoria Executiva tomou conhecimento da CI GECOP 014/16 anexa à NOE DIPEC
008/16, desta data, entregue aos presentes durante a presente reunião, com os
prazos de envio das obrigações legais relacionadas às informações çontábeis à
PREVIC, sendo: dos balancetes de dezembro/15 e jarieiro/15, até· o último,dia do rnês
de fevereiro do exercício subsequente, ou seja, até dia 29.02.2.016; e as .
Demonstrações Contábeis do exercício de 2015, até 31.07.2016. Registre-se que /
apesar dessa data limite para fins de encaminhamento àquela Superintendênci . a
Escrituração Contábil Digital (ECO) determina que o envio da ECO à Receita F er
mês de maio do ano s
do Brasil (RFB) deve ocorrer até o úttimo dia
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Adicionalmente, foi destacada a sujeição da FUNCEF às penalidades legais, caso não
cumpra a obrigação de remessa dos balancetes e Demonstrações Contábeis à
PREVIC e da ECO à Receita Federal nos prazos fixados na legislação pertinente;
assim como chamou atenção para o fato de que o não encerramento desses
balancetes de dezembro/15, também atrasam os fechamentos dos balancetes
mensais de 2016, inviabilizando o registro das contribuições previdenciais e
atualizações dos saldos de contas, utilizados para a cota previdencial, além de, no
caso dos planos REB e Novo Plano, determinarem as concessões de aposentadoria,
resgates e portabilidades.
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2 - Relatório dos Diretores Eleitos da FUNCEF - Causas de déficit do
REG/REPLAN - NDE DIPEC/DIBEN/DIATI 001/16. Ao término da reunião, foi
entregue aos Diretores cópia da NDE DIPEC/DIBEN/DIATI 001, de 02.02.2016, que,
em desdobramento ao registro efetuado ata 1235, da reunião de 29.01 .2016, com o
posicionamento conjunto dos Diretores Eleitos Antonio Augusto de Miranda Souza,
Délvio Joaquim Lopes de Brito e Max Mauran Pantoja da Costa, acerca da análise
qualitativa própria e manifestação independente das origens do déficit do
REG/REPLAN, bem como quanto às responsabilidades pelo seu equacionamento. A
presente documentação deverá retornar à pauta deste Colegiado, após avaliação e
manifestação pelos demais Diretores.
A pauta e os documentos dos assuntos tratados nesta reunião estão anexados à
presente ata. Secretária da reunião: Lilian Tatiane de Macedo Lima ~
~ u,..Q )
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Imobiliárias

MALJ.B.ít10 MARCELLINI PEREIRA
Diretor de Investimentos

MAX M A U ~ J A DA-,CbSTA
Diretor de Pf.Ínejamento e Controladoria

VANDERLEI VALE
Diretor de Beneflcios, em exerclcío

CARLOS ALBERTO CASER
Diretor-Presidente
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