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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e nove minutos do nono dia do mês de junho do ano de 

dois mil e vinte, por videoconferência. PRESENÇAS: Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê 

de Assessoramento Técnico ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Leandro de Oliveira 

Vicente; Sr. Leonardo Almeida de Magalhães e o Sr. Nilton Antônio dos Santos. Participaram também 

da sessão a Sra. Caroline Israel Pio, membro suplente do Comitê ExecPrev; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, 

Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente 

Administrativo. PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, 

Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; Sra. Carina Bellini Cancella, Gerente Jurídica; 

Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; e a Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente 

de Comunicação e Relacionamento. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Eric Lisboa e a secretariou a Sra. 

Patrícia Brito de Ávila. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 

Reunião Anterior (42ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; Assuntos 

Informativos: 4) Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - junho/2020; 5) 

Acompanhamento da Alteração do Plano de Benefícios ExecPrev – junho/2020; 6) Acompanhamento 

da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - junho/2020; 7) Acompanhamento do impacto da Reforma 

da Previdência na personalidade jurídica da Fundação e os reflexos nos processos de 

aquisições/contratações e quadro funcional – junho/2020; 8) Ações implementadas pela Gerência de 

Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2019); 9) Atas dos Órgãos Colegiados; 10) Informes. 

Assunto Extrapauta Deliberativo: 11) Periodicidade de Reuniões dos Comitês de Assessoramento 

Técnico. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou 

iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a sequência 

da pauta. Item 2) A Ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev foi 

aprovada e será assinada pelos membros presentes nesta sessão tão logo se encerre o estado de 

emergência de saúde pública relacionado ao Coronavírus (Covid-19). Item 3) Não houve sugestões de 

aprimoramento de governança nesta sessão. Item 4) O Sr. Alexandre de Abreu apresentou o panorama 

atualizado das adesões aos planos de Benefícios da Funpresp-Exe atualizado em junho de 2020. Os 

membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. Item 5) Os membros do Comitê tomaram 

conhecimento da matéria. Item 6) O Sr. Gilberto Stanzione apresentou dados sobre a Carteira de 

Empréstimos do ExecPrev com posição até junho de 2020. Os membros do Comitê tomaram 

conhecimento da matéria. Item 7) A Sra. Carina Bellini atualizou as informações acerca do impacto da 

Reforma da Previdência na personalidade jurídica da Fundação, informando que foi formalizada consulta 
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jurídica pelas gerências de Gestão de Pessoas; Patrimônio, Logística e Contratações; e Atuária e 

Benefícios acerca do tema, por meio da  Nota Jurídica nº 012/2019/Gejur/Funpresp-Exe, ao Ministério 

da Economia. Em resposta, por meio do Ofício SEI n° 128948/200/ME, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN n° 1573/2020 (NUP 14021.118135/2019-13), que dá uma 

interpretação sistemática da Lei n°12.618, de 30 de abril de 2012, frente à Reforma da Previdência, de 

que, para alteração da natureza jurídica da Fundação, mister se faz a edição de lei específica nesse sentido. 

Adicionalmente, o referido Ofício também encaminha o Parecer PGFN n° 1573/2020, em resposta à 

consulta sobre o impacto da Reforma da Previdência no cálculo dos benefícios concedidos pela 

Funpresp-Exe, uma vez que o art. 17, § 2°, da Lei n° 12.618, de 2012, prevê a possibilidade de 

contribuições extraordinárias para participantes com tempo de contribuição diferenciado. De acordo com 

o Parecer, a Emenda Constitucional n° 103, de 2019, alterou as regras de tempo mínimo de idade e 

contribuição, inclusive com revogação de dispositivo constitucional previsto na Lei (alínea “a” do inciso 

III, do § 1°, do art. 40), com repercussão direta no Regime de Previdência Complementar, concluindo 

pela adequação dos regulamentos à nova realidade, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial 

para pagamento dos benefícios contratados, respeitado o direito adquirido e o direito acumulados dos 

participantes. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. Item 8) A Sra. Leônia Gomes 

apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 2º 

semestre de 2019. Foram destacadas as seguintes ações: divulgação dos Perfis de Investimentos, 

realização de campanhas de adesão destinadas a servidores do Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS) que ganham mais de R$ 8 mil, com idade até 44 anos, e aos participantes que cancelaram ou 

desistiram do plano e também os migrados e não aderidos, provenientes da última janela de migração. 

Na área de Atendimento e Relacionamento, registraram-se 18.994 atendimentos. Além dos atendimentos, 

foram realizadas 6 ações, dentre palestras e rodas de conversa, alcançando 1.851 servidores. Os assuntos 

mais demandados do semestre foram: Empréstimo, Parcela Adicional de Risco (PAR), Sala do 

Participante e Imposto de Renda. Os membros do Comitê tomaram conhecimento e esclareceram suas 

dúvidas. Item 9) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões 

ordinárias nº 84 a 86; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias n° 79 a 81 e de Reunião 

Extraordinária nº 1; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 37 

e 38; e (iv) Comitê de Auditoria: atas de reuniões ordinárias do nº 12 ao nº 21. Item 10) Não houve 

informes nessa sessão. Item 11) Os membros do colegiado tiveram conhecimento da proposta de 

alteração dos artigos 45 e 46 do Regimento Interno que modifica a periodicidade das reuniões dos 
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Comitês de Assessoramento Técnico e da decisão exarada pelo Conselho Deliberativo para que os 

Comitês se manifestem sobre o tema. Sobre o assunto, os membros do Comitê recomendam ao Conselho 

Deliberativo que a periodicidade de reuniões do ExecPrev seja mantida mensalmente, devendo ser 

realizada pelo menos uma reunião presencial a cada trimestre e as demais por meio de videoconferência, 

de modo a manter o acompanhamento do desempenho da entidade. Adicionalmente, sugeriram a adoção 

de medidas para aprovação das atas por meio eletrônico. Essas alterações têm por objetivo reduzir custos 

financeiros e operacionais e dar maior celeridade no conhecimento das recomendações do Comitê. 

RECOMENDAÇÃO Nº 22: 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 

Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo a manutenção da 

periodicidade mensal de reuniões do Comitê, devendo ser realizada pelo menos uma reunião presencial 

a cada trimestre e as demais por meio de videoconferência, de modo a manter o acompanhamento do 

desempenho da entidade. Adicionalmente, sugere a adoção de medidas para aprovação das atas por meio 

eletrônico. Essas alterações têm por objetivo reduzir custos financeiros e operacionais e dar maior 

celeridade no conhecimento das recomendações do Comitê. ENCERRAMENTO: A próxima reunião 

do colegiado está prevista para o dia 21 de julho de 2020, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, 

o Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou 

encerrada a sessão às 11h14, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por 

todos os presentes. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi 

esta ata.   

 

Eric Lisboa Coda Dias  
Presidente do Comitê 
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