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Conselho Deliberativo da Celos avaliará 
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
de Investimento com Prejuízo Milionário

Segue no verso

Na próxima quinta-feira, dia 23, todos os olhares se 
voltarão para a reunião do Conselho Deliberativo 
da Celos (COD). Nessa reunião, os conselheiros vão 
avaliar e deliberar sobre o relatório do Processo 
Administrativo Disciplinar - PAD FIP GEP, instaurado 
pelo próprio Conselho Deliberativo, após Sindicância 
interna no Fundo de Investimento em Participa-
ções Global Equity Properties – FIP GEP, cujo 
investimento resultou, até o momento, em prejuízo 
de R$ 132 milhões, distribuído entre os Planos Misto 
e Transitório. 
Esperamos que esse PAD, que teve participação da 
Auditoria Interna da Celesc, por solicitação do Conse-
lho Deliberativo da Celos, resulte em ações efetivas 
de identi�cação e penalização dos responsáveis e 

devido encaminhamento às esferas competentes, 
Federal e Estadual, por se tratar de possível crime 
�nanceiro em investigação pelo Ministério Públi-
co Federal e Polícia Federal, na Operação Green-
�eld1, ao contrário dos treze PAD´s anteriores que 
avaliaram investimentos de�citários da Celos no 
período 2004 – 2013, e não identi�caram responsá-
veis. 
Para se ter uma percepção do impacto para os mais 
de 8.500 participantes, entre ativos, aposentados e 
pensionistas, o rateio do prejuízo do FIP GEP entre os 
participantes do Plano Transitório corresponde à R$ 
8.391,07. Já no Plano Misto, o prejuízo médio por 
participante sobe para R$ 17.843,74. 

Detalhando o caso:
Em 30 de junho do ano passado, a Celos detinha 15% do 
patrimônio do FIP GEP. Os investimentos no fundo foram 
realizados em dois aportes, em 2008 e 2011. Outras 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC 
também investiram no Fundo.  
Justamente, em razão de investimentos com dé�cit bilio-
nário realizados por fundos de pensão vinculados a 
empresas públicas federais, o Ministério Público Federal - 
MPF e a Polícia Federal - PF, estão realizando a investiga-
ção criminal chamada de “Operação Green�eld”, que 
está investigando dez investimentos suspeitos, sendo oito 
deles FIP’s Fundos de Investimento em Participações e 
um deles o FIP GEP.  

Sobre o FIP GEP, o relatório da Operação Green�eld, 
cita:
“No caso concreto, os projetos apresentados pela Global 
Equity aos Fundos eram supervalorizados, com proje-
ções futuras superestimadas para esse fundo, que, por 
sua vez, não teria analisado de forma detida as condi-
ções de liquidez e rentabilidade desse investimento, o 
qual acabou resultando em signi�cativo prejuízo para 
as �nanças das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. Segundo noticiado amplamente pelos 
meios de comunicação, a Global Equity chegou a adqui-
rir 20 terrenos, mas a maioria nunca chegou a sair do 
papel. Os Fundos de Pensão já teriam provisionado 20% 
de perdas no FIP Global Equity.”
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A Celos tem se pronunciado em seus comunicados informando total transparência em 
relação aos seus investimentos. A INTERSINDICAL espera que, após a deliberação no 
próximo dia 23, as seguintes informações sejam disponibilizadas aos participantes:

a) Relatório do PAD FIP GEP e deliberação do COD,
b) Patrimônio atual do FIP GEP, indicando os ativos reais, recebíveis e garantias contratuais, 
bem como os passivos do Fundo.
c) Relatórios dos 13 PAD’s realizados anteriormente em relação aos investimentos provisio-
nados, entre 2004 e 2013, que concluíram não haver elementos que indicassem a respon-
sabilidade pessoal de dirigentes e/ou colaboradores da Celos.

A INTERSINDICAL acompanhará a reunião do COD e convida seus representados a com-
parecer na Celos na próxima quinta-feira, às 08 horas. Também, buscará saber como 
votou cada conselheiro. 


