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DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e três minutos do nono dia do mês de novembro 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, Sr. Pedro Henrique da Silva 

Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; e 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. Kátia Flávia Guimarães Galvão, Coordenadora de Estatística e Informações Previdenciárias; da Sra. Renata 

Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; do Sr. Osvaldo Spíndola da Silva Junior, 

Coordenador do Laboratório de Inovação Previdenciária; do Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de 

Benefícios; do Sr. Vítor Hilário Diniz Taube, Coordenador de Arrecadação e Cobrança; do Sr. Luís Márcio Couto 

Pacheco, Coordenador de Atuária; 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) Estudo da Taxa de 

Carregamento; 3) Premissas Biométricas para Avaliação Atuarial; 4) Validação do salário de participação dos 

participantes do Plano ExecPrev; 5) Avaliação de Proposta para Incremento de Receitas; 6) Personificação dos 

Participantes - Funpresp-Exe; 7) Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho do Comitê de Seguridade 

2022; Assuntos Informativos: 8) Resultado Prévio Avaliação Atuarial; 9) Resultado Terceirização de Riscos - 

Excedente de Resultado (07/2020-06/2021); 10) Perfis de Investimentos - monitoramento das escolhas; 11) 

Monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora; 12) Acompanhamento adequação Lei Geral de 

Proteção de Dados; 13) Estudo sobre a Sustentabilidade da Funpresp (2022-2030); 14) Acompanhamento de novos 

produtos e serviços previdenciários; 15) Informes; Assuntos Extrapauta Deliberativos: 16) Modelo de avaliação 

interna de riscos – Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020; 17) Aporte facultativo e 

portabilidade de entrada pelo participante com contribuição suspensa nos termos do artigo 13, parágrafo 13 e 

seguintes do Regulamento do Plano de Benefícios de Previdência Complementar do Poder Executivo federal. 

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 e seguiu a seguinte sequência 1 a 7, 16, 8 a 11, 13, 12, 14 e 15. Item 2) O assunto foi retirado 

de pauta. Item 3) A Sra. Karoline Santos  apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 40, de 29 de outubro de 

2021, o relatório de fundamentação das premissas atuariais a serem utilizadas na Avaliação Atuarial dos Planos de 

Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme determina a Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, que 

estabelece os parâmetros técnicos atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de 
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Previdência Complementar – EFPC, a Instrução Previc nº 33, de 23 de outubro de 2020, que regulamenta os 

critérios técnico-atuariais para o estudo técnico de adequação das hipóteses, e a Portaria Previc nº 835, de 1º de 

dezembro de 2020, que dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados pelas EFPC na realização de 

estudos de adequação de hipóteses atuariais. De acordo com a norma, se faz necessário justificar a adoção das 

hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais dos planos, no intuito de atestar se as premissas biométricas, 

demográficas, econômicas e financeiras estão adequadas às características da sua massa de participantes e assistidos, 

e ao regulamento do plano de benefícios, de forma a garantir o seu equilíbrio ao longo do tempo. Após análise, a 

Gerência concluiu que as premissas atuariais adotadas estão enquadradas na legislação vigente e atendem aos 

padrões das boas práticas atuariais. Dessa forma, propôs a manutenção de todas as hipóteses vigentes. 

RECOMENDAÇÃO Nº 032: 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, dos arts. 34 inciso XVII e 

42 inciso II do Estatuto c/c Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, Instrução Previc nº 33, de 23 de 

outubro de 2020, e Portaria Previc n° 835, de 1º de dezembro de 2020, e com base no constante da PCOSEG nº 

40, de 29 de outubro de 2021, recomenda, à Diretoria Executiva, se manifestar favoravelmente ao Relatório de 

Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial dos planos de benefícios ExecPrev e 

LegisPrev, conforme documento anexo, com posterior encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de 

parecer, e ao Conselho Deliberativo, para deliberação. Item 4) O Sr. Victor Taube apresentou, por intermédio da 

PCOSEG nº 39, de 29 de outubro de 2021, a Nota Técnica nº 06/2021/COARC/GEARC/DISEG/Funpresp-

Exe, de 3 de novembro de 2021, com o resultado da validação do salário de participação de 59.492 participantes 

ativos normais do Plano ExecPrev, excluídos os participantes não vinculados ao Sistema Integrado de 

Administração de Pessoal (Siape), relativo à competência agosto de 2021, como forma de monitoramento e 

confirmação das informações repassadas pelos patrocinadores à Funpresp-Exe. De acordo com o Coordenador, o 

resultado apurado aponta que os salários de participação informados pelo patrocinador na competência agosto 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 quatro situações ainda sob investigação 

junto ao patrocinador. Sugeriu, ainda, que seja produzida novamente campanha de comunicação para os 5.863 

participantes com registro de função no portal da transparência em agosto de 2021, não refletida no salário de 

participação. O Comitê tomou conhecimento e, complementarmente, sugeriu que a Gerência de Cobrança e 

Arrecadação analise, juntamente com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, a possibilidade de, para os 

demais 14.766 participantes com salário de participação no Integra menor que o salário de participação apurado a 

partir da remuneração disponível no portal da transparência, fazer o incentivo à contribuição facultativa. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 033: 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, recomenda, à Diretoria 

Executiva, aprovar o encaminhamento da relação dos 5.683 participantes com registro de função não refletida no 

salário de participação no portal da transparência, conforme apurado em agosto de 2021, para realização de 

campanha pela Gerência de Comunicação e Relacionamento. Item 5) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, 

por intermédio da PCOSEG nº 36, de 27 de outubro de 2021, o resultado das ações propostas para incremento de 

receitas a partir de campanhas com participantes para aumento voluntário da alíquota de contribuição, por meio de 

parceria realizada com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). A partir das teorias de 

economia comportamental, que estudam as influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o 

comportamento econômico das pessoas, será desenvolvido um piloto com subgrupo de participantes a fim de 

avaliar o impacto de diferentes abordagens sobre o incremento de contribuições facultativas dos participantes que 

recebem honorários advocatícios. Esses participantes, num total de 3.514 dentre Advogados da União, 

Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central do Brasil, já foram 

divididos em quatro grupos, sendo que a pesquisa agora está em fase de definição dos melhores behaviour insights que 

serão aprofundados. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 6) A Sra. Kátia Flávia 

apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 35, de 27 de outubro de 2021, estudo sobre a análise do engajamento 

dos participantes ativos que tem por objetivos: i) medir e acompanhar o consumo e interação dos participantes com 

a Funpresp-Exe; ii) identificar padrões de consumo e interação dos participantes; iii) subsidiar outras áreas com 

informações direcionadas para ações de marketing, comercial, comunicação, lançamento de produtos, vendas 

cruzadas, upgrade de produtos, etc.; iv) captar, fidelizar e reter os participantes; e v) atender à ação “Elaborar 

metodologia de Estratificação e Segmentação dos Participantes para Ações de Fidelização”, presente no 

Planejamento Estratégico da Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos. Inicialmente, foram 

identificadas as ocorrências que seriam analisadas para determinação do Índice de Engajamento e a quantidade de 

participantes ativos por tipo de consumo de produto ou interação. Em seguida, foi estabelecida pontuação de 

acordo com o nível de interação com a Funpresp-Exe e de quem tinha a iniciativa da interação, totalizando no 

máximo 100 pontos. Com base nesses dados e informações, foi calculado o Índice de Engajamento, tendo se 

chegado a algumas conclusões relativas a gênero, idade, estado civil, unidade federativa do local de trabalho do 

participante, remuneração, tipo de plano de benefício, categoria de participante, perfil de investimento e valor da 

reserva, sendo proposta, ao final, a estratificação de participantes para realização de ações de engajamento num total 

de 7 grupos. Como próximos passos, foi sugerido o acompanhamento mensal pela Gerência, trimestral pela 

Diretoria Executiva, a reavaliação metodológica anual, o desenvolvimento de Orientação Interna para 
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documentação da metodologia aprovada e a formação de grupos interdisciplinares para análise dos estratos de 

participantes e direcionamento de ações. Os membros tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas 

dúvidas. Na ocasião, foi informado pelo Diretor de Seguridade que o assunto já havia sido tratado pela Diretoria 

Executiva, não havendo portanto deliberação a ser feita no âmbito do Comitê. Item 7) A Coordenação de 

Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho 

do Comitê de Seguridade, elaborado conjuntamente com as Gerências da Diretoria de Seguridade, para o exercício 

de 2022. Os integrantes do Comitê tomaram conhecimento dos documentos e recomendaram, à Diretoria 

Executiva, a aprovação do Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho para 2022. RECOMENDAÇÃO 

Nº 034: 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. 24 inciso XIV do Regimento Interno da Fundação, recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar 

o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho para 2022, conforme documentos anexos. Item 8) O Sr. 

Luís Pacheco apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 42, de 29 de outubro de 2021, os resultados preliminares 

da Avaliação Atuarial 2021 dos planos ExecPrev e LegisPrev, o que indica a tendência de ser proposta a manutenção 

do Plano de Custeio do Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários (FCBE) para 2022. Os membros tomaram 

conhecimento do assunto. Item 9) O Sr. Luís Pacheco apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 41, de 29 de 

outubro de 2021, a prévia do Excedente de Resultado do Seguro de Compartilhamento do FCBE, referente ao 

período de julho de 2020 a junho de 2021, conforme previsto na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de 

Serviços nº 12, de 2019. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Item 10) A Sra. Kátia Flávia apresentou, 

por intermédio da PCOSEG nº 33, de 27 de outubro de 2021, o panorama atualizado das 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 34, de 27 de outubro de 2021, o monitoramento do Plano de Execução 

de Metas da Seguradora até setembro de 2021. Segundo o Gerente, a seguradora atingiu (i) 87,01% da meta 

estabelecida para o total de adesões e (ii) 84,34% da meta estabelecida para o total de Parcela Adicional de Risco, 

sendo que os resultados apresentados referem-se ao mês de setembro de 2021. Os membros do Comitê tomaram 

conhecimento do assunto. Item 12) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 32, 

de 27 de outubro 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 13) A Sra. Kátia 

Flávia apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 37, de 29 de outubro de 2021, o resultado das avaliações sobre 

a sustentabilidade da Funpresp-Exe a partir da análise das projeções de receitas e despesas do período de 2022 a 

2030, considerando que (i) não foram previstos fatores externos, como direcionamentos governamentais ou a 
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possível abertura de mercado; (ii) não foram analisados os indicadores econômicos, como a inflação; (iii) a 

rentabilidade de 6% a.a., aplicada ao fundo administrativo, é nominal; e (iv) não foram considerados os possíveis 

aumentos salariais dos servidores, decorrentes de progressão de carreira ou reposição salarial. O Comitê tomou 

conhecimento. Item 14) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 31, de 27 de 

outubro de 2021, o acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários. Os membros do Comitê 

tomaram conhecimento do assunto. Item 15) O Sr. Cícero Dias informou aos membros do Comitê o projeto de 

cartão de crédito com bandeira Funpresp-Exe, que foi discutido em reunião com o Banco do Brasil e com empresas 

associadas. O intuito é oferecer, via Fundação e por intermédio do Banco do Brasil, serviços aos participantes, 

como a transferência de pontos do Livelo para a conta previdenciária da Funpresp-Exe e o cashback para quem 

utiliza o cartão de crédito. Item 16) O Sr. Victor Taube apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 38, de 29 de 

outubro de 2021, a Nota Técnica nº 07/2021/COARC/GEARC/DISEG, de 3 de novembro de 2021, que trata 

do modelo de avaliação interna de classificação de riscos para participantes em fase contributiva com finalidade de 

prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, em cumprimento à Instrução Normativa Previc 

nº 34, de 28 de outubro de 2020. Segundo o analista, a metodologia proposta considera o perfil dos participantes 

em situação contributiva, bem como a probabilidade de ocorrência e a magnitude dos impactos da prática de crimes 

de  lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. A Gerência concluiu que o modelo proposto mostrou-

se eficiente e tem poder de generalização na amostra de teste, o que indica que poderá ser aplicado para mitigar os 

riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo pelos participantes da Fundação. Os membros 

tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Resolução n. 036. RECOMENDAÇÃO Nº 035: 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 Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, e 

com base no constante da PCOSEG nº 38, de 29 de outubro de 2021, recomenda, à Diretoria Executiva, a 

aprovação do modelo proposto como subsídio para construção da Norma de Prevenção de Crimes de Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, em consonância com a Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de 

outubro de 2020, devendo o modelo ser revisto posteriormente em conformidade com os parâmetros que serão 

estabelecidos na referida Norma. Concomitantemente, recomenda o encaminhamento ao Comitê de Conformidade 

e Controles Internos, para conhecimento. Item 17) O Sr. Cícero Dias apresentou um estudo de caso e indagou ao 

Comitê acerca da possibilidade de um participante com a contribuição suspensa, de acordo com o Regulamento do 

Plano de Benefícios de Previdência Complementar do Poder Executivo federal, poder ou não fazer contribuição 

facultativa que não seja para financiar a Parcela Adicional de Risco (PAR). A Sra. Larissa Gouvêa informou que o 

§ 16 do art. 13 do referido Regulamento afirma que “na hipótese prevista no § 13 deste artigo, o Participante poderá optar 
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pela manutenção das coberturas de Parcela Adicional de Risco vigentes, mediante o desconto na reserva previdenciária ou a continuidade 

do pagamento das contribuições facultativas destinadas exclusivamente para o custeio dessas coberturas”. Após debates entre os 

membros, o Comitê concluiu que, à princípio, não há restrição técnica no referido Regulamento que impeça o 

participante com a contribuição regular suspensa de realizar aporte facultativo,  ainda que não seja para financiar a 

Parcela Adicional de Risco. No entanto, sugeriu à Gerência de Cadastro e Arrecadação que elabore uma Nota 

Técnica sobre o assunto a fim de encaminhá-la à Gerência Jurídica para verificação de óbices nessa interpretação, 

com posterior encaminhamento à Diretoria Executiva, se for o caso. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 

a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, encerrou a reunião às 17h49, 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 

Larissa de Paula Gouvêa 
Membro do Comitê 

Pedro Henrique da Silva Oliveira 
Membro do Comitê 

 
 

Marcelo Coelho de Sá 
Membro do Comitê 

  

Paloma Maciel Alves da Silveira 
Membro do Comitê 

 
 

Patrícia Brito de Ávila 
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