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FUNCEF

Fundação dos Economiários Federais

ATA Nº 1245
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTrVA
DATA: 20.04.2016 HORÁRJO: 14h30
LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASÍLIA, DF

1° Ofício de Brasilia-DF
Nº de Prot

136 ·402
Registro ae Pessoas Jurldicas

PRESENTES:
Sergio Eduardo Arbulu Mendonça, Diretor-Presidente
Antonio Augusto de Miranda e Souza, Diretor de Administração
Carlos Augusto Borges, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
Délvio Joaquim Lopes de Brito, Diretor de Benefícios
Maurício Marcellini Pereira, Diretor de Investimentos
Vicente Antônio Barros Pinheiro da Cruz, Diretor de Planejamento e Controladoria, ·em
exercício
José Uno Fontana, Secretário-Geral
Márcio Oliveira Marques, Gerente de Auditoria
Marlene de Fátima Ribeiro Silva, Gerente Jurídica, substituta eventual
Ausente o Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da costa, por
motivo de férias.
..
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1. ASSUNTOS DE APRECIAÇÃO:
1 - Atas da Diretoria Executiva 1238 e 1244. A ata 1238, da reunião ocorrida em
23.02.2016, ficou para ser avaliada pelos Diretores e, após as manifestações por
mensagens eletrônicas à Secretaria, será considerada aprovada. A ata 1244, da
reunião ocorrida em 14.04.2016, não foi apresentada nesta reunião.

2- Encaminhamento do Aditivo da Avaliação Econômico-Financeira da Eldorado
Brasil Celulose S.A., empresa investida do FIP Florestal e reprecificação na
carteira da FUNCEF - VO DIPAR 013/16. Resolução/Ata 069/1245: A Diretoria
Executiva, reapreciando a matéria objeto do VO DIPAR 013, de 05.04.2016, e do
anexo que o integra, que foi mantida em aberto nas reuniões de 05 e 14.04.2016 atas 1243 e 1244, respectivamente, e que lhe foi submetida em razão do disposto no
inciso IV, do artigo 49, do Estatuto da FUNCEF, bem como em desdobramento ao
registro constante na Resolução/Ata 024/1238, quando da apreciação do VO DIPEC
004/16, oportunidade em que foi decidido pela não utilização dos valores obtidos para
precificação do ativo Eldorado Brasil Celulose S.A. para o ano de 2015, por ter sido
considerado, na avaliação do referido investimento, o valor da Linha 2 de produção; e
considerando os esclarecimentos prestados pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda. aos Diretores Executivos, durante reunião específica realizada nesta
data, em observância ao entendimento registrado na ata 1244, aprovou o valor de R$
9.621.546.000,00 (n0ve bilhões, seiscentos e vinte um milhões, quinhentos e quarenta
e seis mil reais) para ser adotado pela FUNCEF no registro contábil da empresa
Eldorado Brasil Celulose S.A, investida do FIP Florestal, em 31.12.2015, conforme
Relatório de Avaliação Econômico-Financeira datado de 01.04.2016, aditivo ao
relatório emitido em 11.12.2015, ambos elaborados pela empresa especializada ,·
Deloitte Touch Tohmatsu Consultores Ltda., o qual contemplou apenas a Linha 1
produção e foi estimado adotand0-se a metodologia de fluxo de caixa descontad a
valor presente. Registre-se a retificação do subitem 3.4 do VO DIPAR 013/16, de
forma que seja contemplado o valor, conforme apresentado pelo laudo emitido
la
empresa Deloitte, de 11 .12.2015, para Eldorado, de R$ 18.272.403.000,00 (dez ito
bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e três mil reais). A propo a
ora aprovada ficou condicionada à apresentação pela Deloitte, por meio de aditivo ao
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de sensibilidade, consignando, inclusive, a fonnalização dos esclarecimentos
prestados pela referida empresa aos Diretores, na data de hoje.
3 - Prorrogação dos prazos de regularização dos apontamentos da Auditoria
Interna - VO DIPAR 015/16. Resolução/Ata 070/1245: A Diretoria Executiva,
apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no Inciso XIII do
artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, em cumprimento ao disposto na Resolução/Ata CD
059/384, referente à aprovação do fluxo de autorização para prorrogação de prazo dos
apontamentos de auditoria, visando regularizar o apontamento registrado no RA
GEAUD 034/14 - referente ao trabalho de auditoria realizado em Fundos Mútuos de
Investimentos em Empresas Emergentes (FMIEE), em confonnidade com o VO DIPAR
015, de 12.04.201'6, autorizou a prorrogação do prazo de conclusão do atendimento
aos apontamentos da auditoria interna para até 30 de junho de 2016, dos registros de
Número de Apontamento da Auditoria - NAP, a seguir: 1. 111057 - complementação
do relatório semestral com informações qualitativas, visando maior transparência das
variações das cotas dos fundos de investimentos; e li. 111059 - adequação das
atribuições e responsabilidades das Coordenações, de acordo com as rotinas
operacionais definidas na Matriz de Atribuições da FUNCEF, ou se necessário, a
Matriz às rotinas atuais.
4 - Proposta de Diretriz Executiva - Ressarcimento de Honorãrios Advocaticios
- VO PRESJ 015/16. A pedido do Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
Carlos Augusto Borges, a proposta constante do VO PRESI 015/16 foi mantida em
aberto, para que a Gerêneia Jurldica apresente referencial de mercado advocaticio
médio para defesa nas esferas cível, penal e administrativa. O Diretor de
Investimentos Maurício Marcellini Pereira, seguindo a ponderação do Diretor Carlos
Borges, apontou novamente que, como a FUNCEF não possui seguro O&O (Directors
and Officers Liability lnsurance), para a proteção do patrimônio das pessoas físicas
que ocupam cargos ou funções diretivas na empresa, que seja também realizada
pesquisa para verificar o valor de reembolso praticado por outras entidades.

11. APRESENTAÇÃO:
1 - Plano de Equacionamento do REG/REPLAN - GT Equacionamento. No
decorrer da avaliação do assunto, foi infonnada a realização de apresentação pela
atu$ria Letícia Gontijo Diniz Victorino Fontenelle sopre o Plano de Equacionamento do
REG/REPLAN, em reunião específica entre os Diretores ocorrida no dia 19.04.2016,
oportunidade em que foram registrados os seguintes encaminhamentos: a) a Diretoria
de Benefício_s formalizará, por meio de voto, os casos omissos no regulamento do
plano de benefícios REG/REPLAN, sobre a operacionalização do equacionamento de
déficit, cabendo aos órgãos colegiados da FUNCEF a delíbera·ção sobre esses itens;
b) a Coordenação de Atuária e Planejamento Previdenciário elaborará Parecer
Técnico, a partir das recomendações efetuadas pelo Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (DEST), em relação à metodologia de apuração
da taxa de contribuição extraordinária do plano de benefícios REG/REPLAN Saldado;/
e) a Secretaria Geral adotará as medidas necessárias para a contratação, em carát (
de urgência, da consultoria Gama Consultores Associados, com o objetivo de e tir
parecer técnico, apresentando uma segunda opinião sobre as recomendaçõe · do
e
DEST; e d) a Secretaria Geral agendará reunião entre as áreas jurídicas da CAI
da FUNCEF, para definições relacionadas aos registros constantes do Oficio DE
286/2016 e do Parecer AGU 00267/2016, devendo ser apontado, pelos representantes
da Fundação, os impactos decorrentes da Implantação do disposto no parecer da
Advocacia Geral da União.
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Ili. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:

1 - Manuais Gerenciais:
1.1 - Custódia Qualificada e Controladoria - Seleção e Acompanhamento - NDE
DIPEC 028/16. A Díretoría Executiva tomou conhecimento da NDE DIPEC 028, de
14.04.2016, que apresentou o Manual Gerencial (MEG) - Custódia Qualificada e
Controladoria - Seleção e Acompanhamento, que tem por objetivo "Estabelecer
procedimentos, padrões e prazos relativos à seleção e acompanhamento dos seNiços
de custódia qualificada e controladoria refereAtes às operações de investimentos em
valores mobiliários': que foi validado pelo PA GECOR 055/16 e elaborado conforme a
metodologia de normatização aprovada pela Resolução/Ata DE 008/1233. Registre-se
que, com a publicação do referido normativo, fica revogada a Circular Normativa IF 08,
referente ao "Serviço de Custódia Qualificada de Ativos de lnvestímentos".

1.2 - Gestão dos Regulamentos dos Planos de Benefícios - NDE DIBEN 020116.
A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIBEN 020, de 15.04.201 G, que
apresentou o Manual Gerencial (MEG) - Gestão dos Regulamentos dos Planos de
Benefícios, que tem por objetivo "Estabelecer procedimentos, padrões e prazos
pertinentes às ações de inovações e alterações das regras dos panos de beneflcios
administrados pela FUNCEF", que foi validado pelo PA GECOR 056/16 e elaborado
conforme a metodologia de normatização aprovada pela Resolução/Ata DE 008/1233.

,

..

2 - Plano de Equacionamento - Manifestações acerca do Relatório dos eleitos
para as causas do déficit - Referente NDE DIPEC/DIBEN/DIATI 001 /16 - NDE
PRESI/DIPAR/DIRIN 001/16. Foi concedida vista da matéria ao Diretor de
Planejamento e Controladoria, em exercício, Vicente Antônio Barros Pinheiro da Cruz.

3 - Acompanhamento dos fatores e premissas do FIA Carteira Ativa li - 4°
trimestre de 2015 - NDE DIPEC 025/16. A Diretoria Executiva tomou conhecimento
das informações referentes ao acompanhamento dos principais fatores e premissas
que influenciam no valor estimado, por meio de laudo de avaliação, para o FIA
Carteira Ativa li, com base nos dados posicionados no quarto trimestre de 2015,
consignados no RE GECOR 005/16, anexo da NDE DIPEC 025, de 07.04.2016, objeto
da apresentação realizada pelo Analista de Investimentos e pela Coordenadora da
área de Risco Corporativo. Victor Carvalho Pinheiro e Fabyana Santin Alves,
respectivamente. Na ocasião e considerando que o acordo societário firmado para
investimento no referido FIA findará no ano de 2017, o Diretor de Participações
Societárias e Imobiliária~ Carlos Augusto Borges sugeriu que o Vice-Presidente de
Finanças, ou mesmo, o Presidente da Vale seja convidado para, oportunamente,
realizar apresentação à Diretoria Executiva, em conjunto com o Conselho Deliberativo,
sobre a visão estratégica a ser adotada pela gestão daquele Fundo de lnvesUmentos
nesse prazo remanescente, no que houve a concordância de todos. A matéria deverá
ser enGaminhada para o conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fjscal, em
atendimento à solicitação registrada nas atas 386, de 27.02.2013, e 195. de
19.03.2015, respectivamente.
4 - Resultado do trabalho realizado para definição do escopo do projeto de
Gestão de Risco Atuarial a ser implementado na FUNCEF - Referente
Resolução/Ata DE 098/1208 - NDE DIPEC 027/16. A matéria foi mantida em aberto,
para que seja realizada reunião especifica entre os diretores, com a apresenta - o a
ser feita pelos representantes da· empresa de auditoria Ernst & Yodng s re a
implementação do risco atuarial.
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5 - Inexistência de atos de gestão - Diretoria de Investimentos - 1º trimestre de
2016 - NDE DIRIN 020/16. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIRIN
020, de 08.04.2016, que informou a inexistência de decisão no âmbito da Diretoria de
Investimentos que se configure como objeto de ato de gestão nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2016. A matéria será encaminhada ao Conselho Fiscal.
6 - Resultado do trabalho de auditoria referente aos investimentos em
Participações Societárias - Norte Energia S.A. - Em atendimento à solicitação
do Conselheiro Gilson Tavares Costa registrada na reunião de 28.01.2016 - ata
427 - CI GEAUD 021/16. A matéria foi novamente mantida em aberto, por solicitação
do Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira, para que a Coordenação de
Desenvolv.imento de Negócios (CODEN) e a Gerência de Macroalocação de Recursos
e Cenários (GEMAC) apresentem as manifestações a serem também remetidas ao
Conselho Deliberativo, uma vez que foram mencionadas no RA GEAUD 008/16.

,-
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7 - Relatório de Informações da Auditoria Interna - 1º trimestre de 2016 - CI
GEAUD 024/16. Foi concedida vista da matéria ao Diretor de Participações Societárias
e Imobiliárias Carlos Augusto Borges, pc1ra que o posicionamento da DIPAR relativo
aos apontamentos do FIP Multiner, objeto do RA GEAUD 003/16, seja remetido ao
Conselho Deliberativo juntamente com o referido relatório; oportunidade em que
registrou o fato do relatório da CPI dos Fundos de Pensão constar 'informações do
trabalho da auditoria interna, notadamente para os quesitos referentes ao FIP Multiner,
sem que o relatório tivesse sido apresentado às instâncias deliberativas da FUNCEF,
tampouco com o posicionamento da área auditada, caracterizando eventual
vazamento de informação, visto que não obedeceu ao rito de fonnalização para o
envio de documentos, por meio da Presidência da FUNCEF, à CP!, destacando a
necessidade de ser feita awditoria no processo da auditoria. Diante disso, requisitou à
Gerência de Auditoria informação quanto ao trâmite adotado nesse procedimento,
explicitando o fluxo de divulgação do RA GEAUD 003/16. Na ocasião e diante da
gravidade da situação ora apresentada, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini
Pereira sugeriu aguardar o relatório final da CPI - Fundos de Pensão, para que essas
informações sejam apuradas por uma comissão interna ou mediante contratação de
agente externo, com o objetivo de investigar a existência do vazamento no âmt?ito da
Fundação, infringindo os normativos internos, devendô, em caso positivo, ser
encaminhado ao Conselho Deliberativo para eventual apuração de responsabilidade.
Por fim, foi realizada a apresentação do resultado das atividades da auditoria interna
realizada no 1º trimestre de 2016., cc;>m exceção do apontamento sobre o FIP Multiner,
constante da CI GEAUD 024, de 14.04.2016, pelo Gerente de Auditoria Márcio Oliveira
Marques, com 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.
8 - Informação do procedimento de fiscalização da PREVIC na FUNCEF Referente Ofícío nº 973/2016/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC - NDE PRESI 027/16. A
Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE PRESI 027, de 15.04.2016, que
apresentou o Oficio nº 973/2016/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 07.04.2016
comunicando a submissão da FUNCEF ao procedimento de fiscalização d
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Na ocasião,
Secretário-Geral, substituto eventual, Angelo Nonato de Sousa Lima, informou que,
apesar da previsão do início em 08.04.2016, os Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil Diego Vasconcelos Lucena e Luciano Vilela Pinheiro não se apresentaram
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na Fundação, até o momento. A matéria será encaminhada parc;i o conhecimento dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal.
9 - Manifestação da PREVIC referente ao Termo de Ajustamento de Conduta
relativo ao desenquadramento do segmento de imóveis - Referente Oficio nº
927/2016/CGFD/DIFIS/PREVIC - NDE PRESI 028/16. A Diretoria Executiva tomou
conhecimento da NDE 'PRESI 028, de 15.04.2016, que encaminhou o Oficio nº
927/2016/CGFO/DIFIS/PREVIC, com a informação relativa ao recebi.menta em
27.10.2015, da minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que foi aprovada
pelas Resoluções/Atas PE 137/1215 e CD 42/419; e à conclusão daquela
Superintendência pela improcedência do · referido TAC, conforme Nota nº
29/CFOF/CGFD/DIFIN/PREVIC. Adicionalmente, a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, por meio da Coordenação de Fiscalização, concedeu
prazo de 60 (sessenta) dias, improrrogáveis, a partir ·da data de recepção do
mencionado expediente na Fundação, para a regularização do desenquadramento no
segmento de imóveis ou a apresentação de novo termo de ajustamento de conduta;
assim como solicitou o encaminhamento desse ofício ao conhecimento dos Conselhos
Deliberativo ·e Fiscal. Registre-se que a Presidência tem requisitado reunião técnica
com os fiscais daquela Superintendência, para demonstrar a situação da Fundação
visando obter a revisão desse posicionamento. Na ocasião, o Diretor de Administração
Antonio Augusto de Miranda e Souza solicitou à DIPAR os esclarecimentos acerca da
vigência do atual plano de alienação de investimentos imobiliário$, que, após a
publicação da nova versão da DEX 021 "Gestão de Investimentos Imobiliários", tal
plano seja revisto a cada 2 (dois) anos, conforme subitem 3.7 .1.1 do referido
normativo.
10 - Relatório do Grupo de Trabalho com a finalidade de tratar do legado de
imóveis adjudicados e/ou arrematados pela FUNCEF - Referente Portaria PRESI
067/15 - NDE PRESI 029/16. A partir da solicitação do Diretor-Presidente Sergio
Eduardo Arbulu Mendonça, a matéria foi repautada para a próxima reunião deste
Colegiado.
11 - Manifestação do Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST) a respeito do impedimento de contribuição paritária
às contribuições dos pensionistas de Fundos de Pensão - Referente Oficio
Circular nº 286/2016-MP - NDE PRESI 030/16. A matéria foi retirada de pauta pelo
relator, sendo que a Presidência apresentará, conjuntamente com .a Diretoria de
Benefícios, nota a este Colegiado, com as considerações técnicas da Coordenação de
Atuária e Planejamento Previdenciário (CAPREV) e da consultoria externa Gama
Consultores Associados, a partir da manifestação apresentada pelo Departamento de
Coordenação e Govemança das Empresas Estatais (DEST), no Oficio Circular nº
286/2016-MP.
12 - Evolução dos assuntos deliberados pela Diretoria Executiva - Diretoria de
Investimentos - julho a setembro de 2015 - NDE DIRIN 021/16. A Diretoria
Executiva tomou conhecimento da evolução dos assuntos da Diretoria de
Investimentos delíberados no 3° trimestre de 2015, em cumprimento ao disposto na
alínea "e" do subitem 4.2 da Diretriz Executiva - DEX 003 01 - referente à
uorganização e As$essoramento das Funções da Diretoria Executivan.
IV. ASSUNTOS NÃO CONSTANTES DA ORDEM DO DIA:
1 - Direito de Preferência da OAS. O Diretor de Administração Antonio Augusto
Miranda e Souza solicitou esclarecimentos a respeito de notícia veiculada/ na mí
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onde a OAS informou que os fundos sócios na holding de infraestrutura lnvepar nã.o
exerceram o direito de preferência sobre a participação de 24,4% detida pela
empreiteira, tendo o Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias informado que
enviará Nota, para conhecimento deste Colegiado, formalizando o andamento da
situação.
2 - Eleição da FUNCEF - Divulgação de material da Chapa 5 com documentação
interna. O Diretor de Benefícios Delv-io Joaquim Lopes de Brito informou à Diretoria
Executiva sobre a entrega, realizada por empregados da Diretoria de Benefícios antes
da corrente reunião, da matéria "Om;ssão de diretor faz denúncia de assédio se
arrastar dentro da FUNCEP', que apresentou documentos internos, inclusive dados
médicos de empregados da Fundação, cujas tramitações ocorreram sigilosamente no
âmbito da Fundação. O Diretor foi informado que a matéria foi veiculada por chapa
participante do Processo Eleitoral FUNCEF 2016, como panfleto eleitoral. Após
debates, o Diretor de Benefícios informou que formalízará o ocorrido através de Nota a
este Colegiado na próxima reunião, com encaminhamentos ao Conselho Deliberativo,
oportunidade em que demandou à Gerência Jurídica a análise dessa situação,
abrangendo, inclusive, eventuais riscos que a Fundação estaria exposta com tal
divulgação .
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