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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de 

dois mil e vinte e um, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. PRESENÇAS: 

Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de 

Cadastro e Arrecadação; Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, o Sr. Pedro Henrique 

da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; e o Sr. Marcelo Coelho de Sá, membro 

do Conselho Deliberativo, todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Seguridade. Registra-se, ainda, 

a presença da Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; da Sra. Kátia Flávia 

Guimarães Galvão, Coordenadora de Estatística e Informações Previdenciárias; da Sra. Renata Vila Nova de Moura 

Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; do Sr. Vítor Hilário Diniz Taube, Coordenador de Arrecadação e 

Cobrança; do Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; da Sra. Evilânia Soares Braga Souza, 

Analista de Previdência Complementar; da Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar; 

da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, 

Analista de Previdência Complementar. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Dias e a secretariou a Sra. 

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

de participação dos participantes do plano ExecPrev; 3) Avaliação de proposta para incremento de receitas; 4) 

Recadastramento Assistidos/Beneficiários; 5) Estudo da Taxa de Juros para Avaliação Atuarial; 6) Estudo de 

adequação do contrato de compartilhamento FCBE ao novo regulamento; 7) Personificação dos Participantes - 

Funpresp-Exe; Assuntos Informativos: 8) Apresentação dos Fluxos Atuariais; 9) Monitoramento do Plano de 

Execução de Metas da Seguradora; 10) Perfis de Investimentos - Monitoramento das Escolhas; 11) Projeto Lei 

Geral de Proteção de Dados; 12) Acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários; e 13) Informes. 

INSTALAÇÃO: O Sr. Cícero Rafael Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, instalou a reunião e declarou 

abertos os trabalhos do Comitê. DELIBERAÇÕES: Item 1) A ordem do dia foi aprovada pelos membros 

presentes na reunião. Item 2) A Sra. Larissa Gouvêa apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 28, de 10 de 

agosto de 2021, a Nota Técnica nº 05/2021/COARC/GEARC/DISEG, de 10 de agosto de 2021, o resultado da 

validação do salário de participação, relativo à competência junho de 2021, de 60.844 participantes ativos normais 

do Plano ExecPrev, excluídos os participantes não vinculados ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

(Siape), como forma de monitoramento e confirmação das informações repassadas pelos patrocinadores à 

Funpresp-Exe. De acordo com a Gerente, o resultado apurado aponta que os salários de participação informados 

pelo patrocinador na competência junho de 2021 estão corretos, considerando que mais de 65% dos registros são 

equivalentes e os demais registros, em princípio, não contemplam a inclusão de parcela remuneratória, com apenas 

duas situações ainda sob investigação junto ao patrocinador. Sugeriu, ainda, que seja produzida novamente 

campanha de comunicação para os 6.253 participantes com registro de função não refletida no salário de 
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participação no portal da transparência em junho de 2021. Em seguida, o Sr. Cícero Dias ressaltou a importância 

desse estudo, que é identificar as pessoas que possuem uma parte da remuneração que ainda poderia ser incluída na 

base de contribuição da Funpresp-Exe e, posteriormente, entrar em contato com os participantes por meio de uma 

campanha de comunicação visando ao aumento do salário de participação. Os membros do Comitê tomaram 

conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação nº 029. RECOMENDAÇÃO Nº 029: O 

COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos 

do art. 92 do Regimento Interno da Fundação, e com base no constante da PCOSEG nº 28, de 10 de agosto de 

2021, e da Nota Técnica nº 05 /2021/COARC/GEARC/DISEG, de 10 de agosto de 2021, recomenda, à Diretoria 

Executiva, o encaminhamento da relação dos 6.253 participantes com registro de função não refletida no salário de 

participação no portal da transparência, conforme apurado em junho de 2021, para realização de campanha pela 

Gerência de Comunicação e Relacionamento com vistas ao aumento da arrecadação. Item 3) O Sr. Pedro Henrique 

Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 27, de 10 de agosto de 2021, o resultado das ações propostas 

para incremento de receitas a partir de campanhas com participantes para aumento voluntário da alíquota de 

contribuição. Dos participantes com alíquota de contribuição igual a 7,5 ou 8% para os quais foi feita uma ação 

direcionada de comunicação, a efetividade foi de 6,94%. Já para os participantes com alíquota de contribuição igual 

a 7,5 ou 8%, mas que não tiveram uma ação direcionada de comunicação, a efetividade foi de 2,30%. Os membros 

do Comitê tomaram conhecimento do assunto e, após os debates, determinaram à Gerência de Estatísticas e 

Desenvolvimento de Produtos que elabore nova proposta de incremento de receita, com base nos resultados 

alcançados na primeira campanha, a ser apresentada em reunião futura do Comitê. Paralelamente, sugeriram que a 

Gerência de Cadastro e Arrecadação, junto com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, revise os 

formulários de adesão automática e de adesão eletrônica para retirar o item que permite escolher uma alíquota 

menor do que 8,5% e avalie se há algum impacto na tentativa de retenção do participante, caso seja permitida a 

possibilidade de troca da alíquota apenas nos períodos determinados — duas vezes ao ano, em abril e outubro —, 

uma vez que o pagamento dessa alíquota traz maior vantajosidade para o participante. Também sugeriram incluir, 

no referido formulário, perguntas acerca da motivação dos participantes para desistência, quando for o caso. Item 

4) A Sra. Evilânia Souza apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 29, de 10 de agosto de 2021, a proposta de 

recadastramento dos assistidos em folha de benefícios da Funpresp-Exe que, até dezembro de 2020, totalizava 148 

pessoas. O objetivo do recadastramento é (i) a atualização dos dados do assistido; (ii) a garantia do pagamento 

regular da aposentadoria ou pensão; (iii) a prevenção de possíveis fraudes; e (iv) a manutenção de um canal de 

comunicação para envio de documentos. A proposta é de recadastramento por meio de formulário (eletrônico ou 

pré-preenchido enviado aos participantes pelo e-mail cadastrado, com mecanismo de senha de proteção para 
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leitura), disponibilizado ao longo de cinco semanas e divulgado por meio de uma campanha de marketing direcionada 

aos assistidos, desenvolvida em conjunto pela Gerência de Comunicação e Relacionamento e pela Coordenação de 

Benefícios. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto, esclareceram suas dúvidas e decidiram 

aprovar a proposta, com a ressalva de que deve ser simplificada a comunicação sobre como o dado será utilizado 

(termo de ciência), de modo a demonstrar que o recadastramento é apenas para fins de execução do contrato 

previdenciário, tendo deliberado nos termos da Recomendação nº 030. RECOMENDAÇÃO Nº 030: O 

COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos 

do art. 92 do Regimento Interno da Fundação, e com base no constante da PCOSEG nº 29, de 10 de agosto de 

2021, recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar a proposta de realização de recadastramento dos assistidos em 

folha de benefícios da Funpresp-Exe, por meio de formulário (eletrônico ou pré-preenchido enviado aos 

participantes pelo e-mail cadastrado, com mecanismo de senha de proteção para leitura), a ser disponibilizado para 

atualização cadastral ao longo de cinco semanas, com a ressalva de que deve ser simplificada a comunicação sobre 

como o dado será utilizado (termo de ciência), de modo a demonstrar que o recadastramento é apenas para fins de 

execução do contrato previdenciário. A divulgação do recadastramento será feita por meio de uma campanha de 

marketing direcionada ao público-alvo, desenvolvida em conjunto pela Gerência de Comunicação e Relacionamento 

e pela Coordenação de Benefícios, tendo por objetivos garantir o pagamento regular da aposentadoria ou pensão, 

prevenir a existência de possíveis fraudes e manter atualizado o canal de comunicação com os assistidos. Item 5) 

A Sra. Paloma Maciel apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 21, de 10 de agosto de 2021, o estudo da taxa de 

juros para avaliação atuarial, que tem por objetivo indicar a taxa anual real de juros a ser utilizada como taxa de 

desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio ExecPrev 

e do Plano de Custeio LegisPrev, de forma convergente com o retorno futuro dos investimentos e o fluxo futuro 

de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. O estudo atende à legislação previdenciária vigente, em 

especial à Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, que estabelece parâmetros técnico-atuariais pertinentes 

às premissas e hipóteses dos planos de benefícios em entidades fechadas de previdência complementar, e à Instrução 

Previc nº 33, de 23 de outubro de 2020, que regulamenta critérios técnico-atuariais para definição da duração do 

passivo, da taxa de juros parâmetro, do ajuste de precificação, do estudo técnico de adequação das hipóteses atuarias, 

dentre outros, bem como, às determinações constantes da Portaria Previc nº 228, de 20 de abril de 2021. Os 

membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação nº 031. 

RECOMENDAÇÃO Nº 031: O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, 

no uso de suas atribuições, nos termos do art. 92 do Regimento Interno da Fundação c/c Resolução CNPC nº 30, 
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de 10 de outubro de 2018, a Instrução Previc nº 33, de 23 de outubro de 2020, e a Portaria Previc n° 228, de 20 de 

abril de 2021, e com base no constante da PCOSEG nº 21, de 10 de agosto de 2021, recomenda, à Diretoria 

Executiva, aprovar o estudo da taxa anual real de juros a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor 

presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e 

LegisPrev, de forma convergente com o retorno futuro dos investimentos e o fluxo futuro de receitas de 

contribuições e de pagamento de benefícios, e manter a atual taxa de juros real do plano de benefícios de 4,00% ao 

ano, com posterior encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e Deliberativo, para deliberação. 

Item 6) O Sr. Luís Pacheco apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 30, de 10 de agosto de 2021, o estudo de 

análise do contrato de compartilhamento do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) com base 

no novo regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. Segundo o Coordenador, foi realizado estudo 

de ruína — que é a elaboração de cenários formados por simulações de ocorrência dos benefícios não programados 

e dos aportes extraordinários —, para analisar a solvência do FCBE após a aprovação dos novos regulamentos, 

objetivando propor ajuste nos parâmetros de terceirização do risco atuarial, se for o caso. Os membros do Comitê 

tomaram conhecimento do assunto e, diante das discussões, e tendo em vista que o ganho da proposta de 

modelagem apresentada é marginal, e que há custos de re-parametrização do sistema com a aprovação da proposta, 

os membros do colegiado decidiram por manter os parâmetros atuais, devendo a Coordenação seguir avaliando 

novos estudos e modelos. Item 7) O assunto foi adiado para sessão futura do colegiado. Item 8) O Sr. Luís Pacheco 

apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 20, de 10 de agosto de 2021, os fluxos atuariais em atendimento ao 

solicitado pela Diretoria de Investimentos por meio do Memorando n° 3/2021/DIRIN/Funpresp-Exe, a fim de 

subsidiar a Política de Investimentos referentes ao período de 2022 a 2026 dos planos administrados pela Funpresp-

Exe. Os fluxos atuariais foram baseados em projeções de arrecadação de contribuições por perfil de investimento 

e pagamento de benefícios dos planos previdenciários, de acordo com as premissas atuariais utilizadas e as 

determinações constantes dos regulamentos dos planos. Segundo a Gerente, foram projetadas as receitas de 

contribuições e as despesas com pagamento de benefícios, tanto referentes aos benefícios programados, decorrentes 

das Reservas Acumuladas pelo Participante-RAP e Reserva Acumulada Suplementar-RAS, quanto relacionadas aos 

benefícios de risco, financiados pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. Os membros do Comitê 

tomaram conhecimento do assunto. Item 9) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da 

PCOSEG nº 25, de 10 de agosto de 2021, o monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora até 

junho de 2021. Segundo o Gerente, a seguradora atingiu (i) 85,96% da meta estabelecida para o total de adesões e 

(ii) 82,22% da meta estabelecida para o total de Parcela Adicional de Risco, sendo que os resultados apresentados 

referem-se ao mês de junho de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 10) A Sra. 

Kátia Galvão apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 24, de 10 de agosto de 2021, o panorama atualizado das 
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escolhas de Perfis de Investimentos realizadas pelos participantes, com monitoramento e detalhamento das escolhas 

do Perfil de Investimento. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 11) O Sr. Pedro 

Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 23, de 10 de agosto de 2021, o acompanhamento 

do plano de ação de adequação da Funpresp-Exe à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Os membros do 

Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 12) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio 

da PCOSEG nº 22, de 10 de agosto de 2021, o acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários. Os 

membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 13) Não houve informes nesta sessão. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de 

Seguridade, encerrou a reunião às 13h33, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os 

presentes. E, para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.     

 

Cícero Rafael Barros Dias 
                    Presidente do Comitê 
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Membro do Comitê 

  

Paloma Maciel Alves da Silveira 
Membro do Comitê 

 
 

Patrícia Brito de Ávila 
Secretária da reunião 

 
   

 

Clicksign b454c75f-bfaa-4e70-ba8f-b78721f99fe5


