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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e cinco minutos do vigésimo quinto dia do mês de 

março do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de 

reuniões. PRESENÇAS: Sr. Marcos Gesteira Costa, Presidente Substituto do Comitê de 

Assessoramento Técnico ExecPrev; Sr. Leonardo Almeida de Magalhães; Sr. Teomair Correia de 

Oliveira; e Sr. Dênisson Almeida Pereira. Participaram também da sessão: Sr. Marcos de Carvalho 

Ordonho, Coordenador Interino de Secretariado e Órgãos Colegiados; e Sra. Jordana Alves Batista Tassi, 

Analista de Previdência Complementar. PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 

Diretor-Presidente; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. Eduardo de Medeiros 

Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto; e o Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de 

Atuária Substituto. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Marcos Gesteira e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. 

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da 

Fundação; 3) Proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev; Assuntos 

Informativos: 4) Evolução do Contencioso Jurídico da Funpresp-Exe; 5) Acompanhamento dos Perfis 

de Investimentos e das Carteiras Performance e Preservação; 6) Acompanhamento da Carteira de 

Empréstimos do ExecPrev; e 7) Panorama das adesões aos Planos da Funpresp-Exe. INSTALAÇÃO: 

Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. 

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do Colegiado, tendo sido, 

transferidos, excepcionalmente, para a próxima reunião do Conselho, os seguintes itens: 4) Evolução do 

Contencioso Jurídico da Funpresp-Exe; 5) Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das Carteiras 

Performance e Preservação; 6) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; e 7) 

Panorama das adesões aos Planos da Funpresp-Exe. Item 2) Os membros do Comitê apresentaram 

sugestões de aprimoramento da governança, que incluem o estudo de viabilidade, por parte da Diretoria 

Executiva, da adoção de mecanismos para amenizar os efeitos de uma possível redução salarial dos 

servidores públicos federais, em decorrência da Pandemia decretada do novo Coronavírus, a saber: a) 

ampliação do prazo para pagamento dos empréstimos; b) redução da alíquota no processo de concessão 

de empréstimos; e c) redução da alíquota das contribuições vertidas ao Plano. Adicionalmente, deliberou-

se pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Recomendação nº 19. 

RECOMENDAÇÃO Nº 19: O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do 

Estatuto da Funpresp-Exe, com o intuito de aprimorar a governança da Fundação, sugere ao Conselho 
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Deliberativo o estudo de viabilidade, por parte da Diretoria Executiva, da adoção de mecanismos para 

amenizar os efeitos de uma possível redução salarial dos servidores públicos federais, em decorrência da 

Pandemia decretada do novo Coronavírus, a saber: a) ampliação do prazo para pagamento dos 

empréstimos; b) redução da alíquota no processo de concessão de empréstimos; e c) redução da alíquota 

das contribuições vertidas ao Plano. Item 3) O Sr. Eduardo de Medeiros e o Sr. Luís Couto apresentaram 

minuta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev, contendo informações a respeito 

das motivações das propostas, em especial no tocante à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 

103/2019, tendo sido propostas dentre outras, as seguintes alterações: a) extinção do Aporte 

Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN); b) alteração da regra de cálculo da Aposentadoria 

por Invalidez; c) alteração da regra de cálculo da Pensão por Morte; d) Benefício Previdenciário 

Temporário; e) Benefício Suplementar (acesso à totalidade da reserva na concessão); f) Aposentadoria 

Normal (acesso à reserva do Participante); g) Institutos BPD e Portabilidade (Exclusão da carência de 3 

anos ininterruptos de filiação ao Plano ) e Resgate (Redução do tempo de acesso ao percentual máximo 

resgatável da Reserva Acumulada); e h) criação do instituto da suspensão das Contribuições. Os membros 

do Comitê tomaram conhecimento da proposta e manifestaram concordância com a minuta, deliberando 

pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Recomendação nº 20. 

RECOMENDAÇÃO Nº 20: O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I 

do art. 20 do Estatuto da Funpresp-Exe, tomou conhecimento das propostas de alteração do 

Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev e manifestou concordância com as propostas, com as 

seguintes considerações: i) em relação à proposta de alteração do benefício por invalidez, concorda com 

a proposição da Diretoria Executiva, todavia sugere ao Conselho Deliberativo avaliar a possibilidade da 

adoção de alíquota intermediária de redução (90%); ii) no tocante à proposta da criação do instituto da 

suspensão, dado o cenário atual no qual o país se encontra devido à pandemia do Coronavírus, visando 

evitar o cancelamento de parcela dos participantes devido à possibilidade de restrição orçamentária a 

curto prazo, recomendamos que o Conselho Deliberativo avalie a viabilidade de solicitação à Previc de 

que esta proposta seja avaliada separadamente e de forma mais ágil; e iii) em relação à utilização de rol 

diferenciado na documentação exigida para a comprovação de dependência econômica, os membros do 

Comitê sugerem como fontes de comprovação, os seguintes documentos: a) certidão de nascimento de 

filho havido em comum; b) certidão de casamento religioso; c) declaração do imposto de renda do 
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segurado, em que conste o interessado como seu dependente; d) disposições testamentárias; e) declaração 

especial feita perante tabelião; f) prova de residência no mesmo domicílio; g) procuração ou fiança 

reciprocamente outorgada; h) conta bancária conjunta; i) registro em associação de qualquer natureza, 

onde conste o interessado como dependente do segurado; j) apólice de seguro, na qual conste o 

servidor  como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; k) ficha de tratamento 

em instituição de assistência médica, na qual conste o interessado como acompanhante responsável pelo 

servidor; l) escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em nome de dependente; m) recibo de 

pagamento de mensalidade de instituição de educação infantil, de ensino fundamental ou ensino médio 

para o enteado ou o menor tutelado; n) recibo de pagamento de plano de assistência à saúde suplementar 

em que conste o interessado como seu dependente; o) inclusão do beneficiário no cadastro da Funpresp 

como dependente; e p) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 14 abril de 2020, terça-

feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcos Gesteira Costa, Presidente Substituto do Comitê 

de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 12h05, da qual foi lavrada a 

presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos 

de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.    
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