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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e cinco minutos do décimo sexto dia do mês de julho 

do ano de dois mil e vinte um, por meio de videoconferência. PRESENÇAS: Sr. Rodrigo de Andrade 

Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da 

titularidade: Sr. Fernando Facchin Filho, Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna e Sr. Bruno Alves 

Rocha. Presente também o membro suplente, Sr. Erwin Nogueira de Andrade. Registra-se, ainda, a 

presença da Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, 

Substituta, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. PARTICIPANTES 

EVENTUAIS: Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação e Sra. Sandiscléia Beni 

Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo de 

Andrade Moreira e a secretariou a Sra. Jordana Alves Batista Tassi. ORDEM DO DIA: Assuntos 

Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; Assuntos 

Informativos: 3) Informações sobre extratos dos participantes - em atendimento à Solicitação CAL n. 3, 

de 12 de março de 2021; 4) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e 5) Informes. 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. Item 2) Não houve 

deliberação nesta sessão. Item 3) A Sra. Larissa Gouvêa e a Sra. Sandi Gutierrez apresentaram, por 

intermédio da PDE nº 220, de 30 de abril de 2021, as informações requeridas, em atendimento à Solicitação 

CAL nº 3, de 12 de março de 2021, a saber: (i) o número de chamados na Central de Atendimento referente 

a reclamações ou inconsistências nos extratos no período de julho de 2020 a fevereiro de 2021, (ii) quais 

as principais queixas relatadas, e (iii) quais as ações corretivas adotadas para prevenir o aparecimento de 

novas ocorrências.  Com relação ao item (i), o número de chamados registrados na Central de Atendimento 

no período solicitado referente a reclamações ou inconsistências nos extratos foi de 270. Entre as principais 

queixas relatadas pelos participantes, item (ii), estão a demora na cotização, a identificação de redução das 

cotas na reserva,a  consideração de cota para o extrato referente a um Perfil de Investimentos diferente do 

definido pelo participante, a identificação de extrato com reserva zerada, os valores oriundos de 

portabilidade que não aparecem no extrato, a contribuição facultativa paga por boleto não observada no 

extrato, a solicitação de unificação de contas, a contribuição da Parcela Adicional de Risco (PAR) alocada 

na Reserva Acumulada Suplementar (RAS) e a contribuição de Reserva Acumulada pelo Participante 

(RAP) alocada na RAS. Com relação ao item (iii), para as ações corretivas adotadas, destacam-se: a) 

desenvolvimento de nova sala do participante e novo extrato, com previsão de lançamento em 30 de julho 

de 2021, o que resultará em ganho de agilidade e assertividade; b) acompanhamento semanal pela Diretoria 
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Executiva do prazo para liberação da cota e cotização das contribuições; c) otimização do processo de 

cotização: consolidação da implementação da troca de perfil e intensificação das ações de cobrança junto 

aos patrocinadores em atraso de repasse; e d) desenvolvimento de funcionalidade para geração de matrícula 

única, para os casos de nova adesão de participante cancelado, com previsão de lançamento no dia 30 de 

julho de 2021. Na ocasião, os membros aproveitaram para questionar a Gerente de Cadastro e Arrecadação 

acerca da informação disponível, na Sala do Participante, na linha do tempo, referente à definição dos 

Perfis de Investimentos. Atualmente, o prazo para que os participantes que, no mês de fevereiro de 2020, 

escolheram um perfil de investimento diferente do perfil do Ciclo de Vida (em função da faixa etária), 

tenham novamente a oportunidade de escolher manter ou trocar de perfil, se encerra no final do mês de 

fevereiro de 2022. De acordo com o colegiado, esse prazo, no entanto, parece não estar condizente com 

o disposto no § 2° do art. 6º do Manual Técnico de Perfis de Investimentos. De acordo com esse 

normativo, o participante possui prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses entre a sua última 

escolha de perfil e o mês seguinte ao de seu aniversário para que ocorra uma mudança de perfil conforme 

o Ciclo de Vida, ou seja, o prazo seria variável conforme a data de aniversário de cada participante no ano 

de 2022, não sendo possível, portanto, ser fixado um período limite. Por esse motivo, os membros 

deliberaram nos termos da Recomendação n. 42. RECOMENDAÇÃO Nº 42: O COMITÊ DE 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – 

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-

Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a revisão dos textos relativos à definição dos Perfis de 

Investimentos na Sala do Participante, bem como dos parâmetros utilizados pela plataforma para definição 

do prazo para que os participantes que escolheram um perfil de investimento diferente do perfil do Ciclo 

de Vida possam optar por manter ou trocar de perfil, conforme disposto no § 2° do art. 6º do Manual 

Técnico de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, com atenção especial 

àqueles que fizeram opção pelo perfil de investimento diferente do modelo do Ciclo de Vida em fevereiro 

de 2020. Item 4) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião 

ordinária nº 99 e manifestações da reunião ordinária nº 100; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões 

ordinárias nº 93 e 94; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75 e 76; (iv) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da reunião ordinária nº 3; e (v) Comitê 

de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 79. Os membros, ao tomarem conhecimento da ata 

da 03ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, de 9 de junho de 2021, mais 
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especificamente da Recomendação CRSD n. 005, a qual propôs, ao Conselho Deliberativo, a aprovação 

da proposta de diretrizes para a revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS) da Funpresp-Exe, deliberaram 

por solicitar, ao Conselho Deliberativo, uma apresentação sobre o Acórdão nº 1.036, de 2021, do Tribunal 

de Contas da União (TCU), e seus efeitos na Funpresp-Exe. SOLICITAÇÃO Nº 07: O COMITÊ DE 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – 

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-

Exe, solicita, ao Conselho Deliberativo, uma apresentação sobre o Acórdão nº 1.036, de 2021, do Tribunal 

de Contas da União, e seus efeitos na Funpresp-Exe, no que diz respeito à proposta de revisão do Plano 

de Cargos e Salários, para o ano de 2021. Item 5) Não houve Informes nesta sessão. 

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 13 de agosto de 2021, 

sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rodrigo Moreira, Presidente do Comitê de 

Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 11h40, da qual foi lavrada a presente 

ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Jordana Alves Batista 

Tassi, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.    
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