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FU N PRESP-JUD
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO

ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017

Aos 2 dias do mês de agosto de 2017, às 9 horas, nas dependências da Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-
Jud), realizou-se a 8' Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo da Funpresp-Jud.
presidida pelo Conselheiro Amarildo Vieira de Oliveira, com a presença dos seguintes
Conselheiros: Celso de Oliveira e Sousa Neto, titularl Cícero Rodrigues de Oliveira
Gomes, suplentes Cláudio Machado Pinto, titularl Paulo Afonso Cavichioli Carmona,
titularl Rafael Alves Bellinello, suplente em substituição ao titularl e Raimundo
Francisco de Aguiar Sousa, titular. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Jogo
Carmelino dos Santos Filho, titular. Estiveram presentes, também, os seguintes
membros da Diretoria Executiva da Funpresp-Jud: Marcio Lama Medeiros, Diretor de
Administração e Presidente em exercícios e Edmilson Enedino das Chagas, Diretor de
Seguridade, na condição de convidados, durante a apresentação dos itens 2 a 6 da
pauta. Verificado o quórum, o Conselheiro Amarildo Vieira encaminhou para
deliberação os seguintes assuntos da pauta: 1) aprovação da ata da sessão anterior:
foi aprovada, por unanimidade, a ata da 6; Sessão Extraordinária, realizada em 19 de
julho de 20171 2) proposta de alteração de metas do Planejamento Estratégico: o
Diretor-Presidente em exercício, Marcio Medeiros, reapresentou a deliberação da
Diretoria Executiva e a Nota Técnica n' 40 da DIRIN, de 17 de julho de 2017,
acompanhada do respectivo cronograma, previamente encaminhados aos
Conselheiros, sobre o adiamento da implantação dos fundos de investimentos
exclusivos e da licitação, com a consequente necessidade de alterar o Planejamento
Estratégico. Em síntese a proposta amplia o prazo das metas relacionadas ao objetivo
estratégico 06: "Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis
prudentes de risco", alterando a meta de promover licitação para terceirizar gestão dos
recursos até outubro de 2017 para até março de 2019 e implementar fundos
exclusivos até outubro de 2017 para até março de 2018. Em seguida, apresentou
cronograma referente à licitação para terceirizar a gestão dos recursos de que trata o
artigo 15 da Lei 12.618, de 30 de abril de 2012. Após a manifestação dos Conselheiros
e esclarecimentos do Diretor-Presidente em exercício, o Conselho Deliberativo, por
unanimidade, aprovou a proposta de revisão das metas e o cronograma associados 3)
prazo de atualização de cota para o instituto da portabilidade: o Diretor-Presidente
em exercício, Marcio Medeiros, reapresentou o tema, considerando o teor da Nota
Técnica n' 37/2017, previamente encaminhada aos Conselheiros, esclareceu sobre a
metodologia de cálculo de cota contábil diária atualmente utilizada pela Funpresp-Jud
com defasagem de até 8 dias úteis, e a impossibilidade da atualização do valor a ser
portado até a data da efetiva transferência. Após a manifestação de diversos
Conselheiros, deliberou-se que o marco inicial para contagem de prazos é a data do
protocolo do aceite do termo de portabilidade!...devendo ser creditada +'põrtqbilidade
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em até 5 dias úteis, com utilização da última cota disponível. Em seguida, o Diretor-
Presidente em exercício, Marcío Medeiros, e o Diretor de Seguridade, Edmilson
Chagas, considerando o teor da Nota Técnica n' 43/2017, previamente encaminhada
aos Conselheiros, passaram a discorrer sobre a atualização dos valores de
contribuição devolvidas em função do cancelamento da inscrição automática. O
Diretor de Seguridade, Edmilson Chagas, esclareceu sobre os procedimentos manuais
envolvidos na devolução de tais contribuições, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da referida inscrição. Relatou que atualmente as contribuições dos
participantes são corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, sendo as contribuições do patrocinador devolvidas pelo valor nominal (sem
correção). Entretanto, atualmente existe um alto risco no processamento de cálculos,
com grande dose de incerteza, pois se utiliza de estimativas do IPCA. Nesse sentido,
propôs que as contribuições dos participantes passem a ser corrigidas pela cota do
JusMP-Prev ou cota do Plano de Gestão Administrativa - PGA, conforme a destinação
da contribuição, situação que poderá ser processada automaticamente pelo sistema
previdenciário Trust Prev, reduzindo demasiadamente o risco operacional, sem prejuízo
ao participante. Na maioria dos casos, o novo índice a ser utilizado apresentará valores
superiores ao IPCA. Após amplo debate dos Conselheiros, deliberou-se pela
aprovação da proposta de alteração do índice de correção, ressaltando que deverá ser
assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas de modo a garantir
no mínimo a correção com o IPCA ou o valor nominal, no caso de ocorrência de índice
negativos 4) relatório de Controle Interno: o Diretor-Presidente em exercício, Marcio
Medeiros, reapresentou os esclarecimentos e providências adotadas para cada uma
das recomendações elencadas no Relatório de Controle Interno do 2' semestre de
2016, emitido pelo Conselho Fiscal, constantes do Ofício 198/PRESl-DE, de 26 de
junho de 2017, previamente encaminhado a todos os Conselheiros. O Conselheiro
Cícero Rodrigues registrou a necessidade de atualizar as informações quanto aos
novos prazos para implantação dos fundos de investimentos exclusivos e da licitação,
conforme aprovado no item 2. Márcio Medeiros sugeriu que a alteração seja
esclarecida por intermédio de uma nota. O Conselho Deliberativo acolheu os
esclarecimentos e providências adotadas pela Diretoria para cada uma das
recomendações elencadas, bem como a proposta de que a alteração das informações
quanto aos novos prazos para implantação dos fundos de investimentos exclusivos e
da licitação, seja feita por intermédio da notam 5) diversos: o Diretor de Seguridade
apresentou histórico da troca de e-maias com o participante Filipe Mascarenhas
Tavares acerca de pedido de dispensa do prazo mínimo de 3 anos para exercer o
direito ao instituto da portabilidade. Informou que a carência de 3 anos decorre do
regulamento da Funpresp-Jud e é aplicável a todos os casos, podendo ser reduzida
para seis meses em razão de proposta de alteração que tramita no Supremo Tribunal
Federal e depois seguirá para apreciação da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC. O Conselho Deliberativo ratificou o posicionamento,
considerando os normativos de previdência complementar vigentes. O.Conselho
Deliberativo agendou Sessão Extraordinária para 16 de agosto de 201%'(quanta-feira),
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às 9 horas, na sede da Funpresp-Jud. Nada mais havendo a ser tratado, às 12 horas e
30 rçÉlütÕ$, a reunião foi encerrada. Para tudo constar. eu.

!é:Ée..-- Cícero Rodrigues de Oliveira Gomes,
Conselheiro, secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.

0....Z.b U..:L Üu-l,..
Amarildo Vieira de Oliveira

Titular e Presidente

Raimun

Rafael Alves Bellinell
Suplente em substituição ao tiNlar

Cícero Rodi=1;iÊiÊfããOliveira Games
Suplente
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ATA DA 7' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2017

Aos 16 dias do mês de agosto de 2017, às 9 horas, nas dependências da Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud).
realizou-se a 7: Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo da Funpresp-Jud,
presidida pelo Conselheiro Amarildo Vieira de Oliveira. com a presença dos seguintes
Conselheiros: Celso de Oliveira e Sousa Neto, titularl Cícero Rodrigues de Oliveira Gomes,
suplentes Cláudio Machado Pinto, titularl Mísael Guerra Pessoa de Andrade, suplentes Paulo
Cesar Magalhães Brayer, suplente em substituição ao titularl Rafael Alves Bellínello, suplente
em substituição ao titularl e Raimundo Francisco de Aguiar Sousa, titular. Ausentes,
justificadamente, os Conselheiros Paulo Afonso Cavíchioli Carmona, titular; e Jogo Carmelino
dos Santos Filho, titular. Estiveram presentes, também, os seguintes membros do Conselho
Fiscal da Funpresp-Jud: Eduardo Campos Gomes, suplentes Gustavo Caribé de Carvalho
suplentes Leonardo Peixoto de Meio, titularl Lauro Pinto Cardoso Neto. titular= Patrícia Sirva
Bernarda Peres (titular)l e Thiago Bergmann de Queíroz, suplente. Estiveram presentes. ainda,
os seguintes membros da Diretoria Executiva da Funpresp-Jud: Elaine de Oliveira Castra,
Diretora-Presidentes Marcío Lama Medeiros, Diretor de Administraçãol Edmilson Enedino das
Chagas, Diretor de Seguridadel e Gilberto Stanzione, Coordenador de Investimentos e
Finanças, na condição de convidados, durante a apresentação dos itens 2 a 3 da pauta
Verificado o quórum, o Conselheiro Amarildo Vieira encaminhou para deliberação os seguintes
assuntos da pauta: 1) aprovação da ata da sessão anterior: foi aprovada, por unanimidade.
a ata da 8' Sessão Ordinária, realizada em 2 de agosto de 20171 2) posse dos Conselheiros:
a Diretora-Presidente. Elaíne Castra, registrou que os Conselheiros eleitos foram empossados
em 5 de julho de 2017 e na presente data seriam empossados os indicados pelos órgãos
patrocinadores da Fundação. Agradeceu o trabalho exemplar dos membros dos Conselhos
durante o mandato, deu boas-vindas aos novos membros e desejou-lhes muito sucesso. O
Presidente do Conselho Deliberativo. Amarildo Vieíra, agradeceu aos Conselheiros que se
despedem pelo excelente trabalho realizado e registrou que a entrada de novos Conselheiros
seria benéfica, pois possibilitará aproveitar as novas ideias dos recém-chegados e a
experiência dos membros que permanecem. Em seguida, considerando a designação dos
membros dos Conselhos pela Portaria n' 145, de 29 de junho de 2017, do Supremo Tribunal
Federal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 3 de julho de 2017, e a habilitação
de todos pela Superintendência de Previdência Complementar (PREVIC), conforme Instrução
Normativa 28, de 12 de maio de 2016, alterada pela Instrução Normativa 30, de 22 de junho de
2016, ambas da PREVIC. o Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos do inciso l do art.
22 do Estatuto Social da Funpresp-Jud, empossou os conselheiros deliberativos designados
pelos patrocinadores da Funpresp-Jud, Gustavo Bicalho Ferreira da Sirva (titular e presidente
substituto), do Conselho da Justiça Federal (CJF). Maurício Caldas de Meio (titular), do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Misael Guerra Pessoa de Andrade (suplente), do CJF, e
Paulo Cesar Magalhães Brayer (suplente), do Ministério Público da União (MPU), bem como
os conselheiros fiscais designados pelos patrocinadores. Adrieno Reginaldo Salva (titular), do
MPU, e Anne Floriane da Escóssia Lama (suplente), do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O
Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo Peixoto de Meio, agradeceu a experiência e o
aprendizado compartilhados durante o mandato anterior. O Conselheiro GustayqjÇaribé, que
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se despediu do Conselho Fiscal, lembrou da importante missão da Funpresp-Jud, que é
manter o recurso do assistido e a assegurar sua rentabilidade com segurança e
responsabilidade para garantia de uma aposentadoria tranquila. O Conselheiro Gustavo
Bicalho agradeceu em nome dos empossados e registrou que o objetivo da Fundação é dar
tranquilidade aos aposentados e que os Conselhos podem contar com o trabalho dos novos
Conselheiros. Em seguida, os Conselheiros empossados foram convidados a permanecer e
participar dos itens seguintes da pautam 3) apresentação da Diretoria de Investimentos: o
Coordenador de Investimentos e Finanças, Gílberto Stanzione, atendendo à recomendação
do Conselho Fiscal constante do Relatório de Controle Interno do segundo semestre de
2016, para que a Diretoria de Investimentos (DIRIN) elabore semestralmente relatório
explicando a perspectiva de resultados de médio e longo prazo, apresentou o tópico
especial 1, com perspectiva de resultados de médio e longo prazo para os investimentos do
Plano de Benefícios (PB) e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), destacando diversas
limitações económico-financeiras com impacto direto ou indireto nos ativos detidos pela
Fundação - o País não se encontra no "estado estacionário, a conjuntara político-económica
dificulta previsões e a o constante fluxo de ingresso de recurso no plano - e que a DIRIN gera
mensalmente projeções para os preços de atívos passíveis de aquisição via Carteira de
Investimentos do Plano de Benefícios. Entretanto, tais projeções têm prazo limitado a até 24
meses (final do ano subsequente ao de análise), porém mais concentrados no próprio ano de
análise por conta da Política de Investimentos e das metas anuais de desempenho. Já a
perspectiva de resultados de longo prazo é a mesma para a definição do l)encima/k de longo
prazo para o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE). Especificamente no
caso do FCBE, em janeiro deste ano, foi produzido estudo com vistas ao cálculo das
estimativas para as taxas reais de retorno do Fundo ao longo dos próximos 30 anos
estimando retorno real de 4,59% ao ano. Quanto à perspectiva de médio prazo, apresentou as
estimativas de rentabilidade para o ano de 2018, considerando cenários básico. pessimista e
otimista. Na sequência apresentou o tópico especial 2, com temas relacionados aos critérios
de contabilização dos preços dos ativos - Marcação a Mercado (MTM) x Marcação pela curva
(MTC), destacando que são de suma importância para o correto entendimento e interpretação
dos resultados obtidos pela Fundação na gestão dos investimentos desde o início do seu
funcionamento. Quanto à contabilização MTM x MTC, definiu e destacou as principais
características de cada metodologia. Esclareceu que. como um ativo de renda fixa pode
apresentar rentabilidade diferente daquela originalmente contratada ao longo do seu período
de "vida", é possível que a aquisição de um título com taxa de retorno superior ao óenchmark
estabelecido apresente retorno inferior ao mesmo em determinado período de tempo (inferior
ao prazo do ativo, necessariamente) - isto pode ser particularmente verdadeiro em relação às
metas anuais da Fundação, pois o período de tempo analisado é sempre de um ano
(óenchmark determinado na Política de Investimentos) enquanto os ativos de renda fixa
adquiridos são, em sua grande maioria, marcados a mercado e com prazo superior a um ano,
sofrendo os efeitos da MTM)l mesmo que um ativo de renda fixa garanta o retorno
originalmente contratado se mantido até o vencimento, ainda assim não significa que seja a
melhor estratégia mantê-lo em carteira em quaisquer circunstâncias. Finalmente, ressaltou que
a melhor estratégia a ser adotada para qualquer investimento não está em olhar para o seu
retorno passado, mas sim para a perspectiva de retorno futuro, e compara-lo com outras
alternativas. A escolha se dará por aquele ativo que apresente a melhor expectativa de relação
risco x retorno. Em seguida, Gilberto Stanzione apresentou o acompanhamento da Política
de Investimentos de 2017, com dados atualizados até o mês de julho



FUN PRESP-JUD
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO

situação atual dos saldos financeiros segregados por instituições financeiras. Para fins da
delegação contida na Política de Investimentos de 2017 da Funpresp-Jud, aprovada pelo
Conselho Deliberativo na 16' Sessão Extraordinária, de 14 de dezembro de 2016. quanto às
operações que excederam ao limite de cinco por cento, até o máximo de vinte e cinco por
cento, nos investimentos ou desinvestimentos dos recursos garantidores das reservas
técnicas, fundos e provisões do Plano de Benefícios, de que trata o inciso IV do artigo 13 da
Lei Complementar 108, de 29 de maio de 2001, registrou que, no mês de junho, a Funpresp-
Jud registrou a compra de 2.200 Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B) com vencimento
em maio de 2021 (R$ 6,9 milhões: 6,2% da Carteira PB). Os membros do Conselho
Deliberativo corroboraram, por unanimidade, as operações realizadas. Na sequência, Gilberto
Stanzione apresentou os custos dos investimentos, o comparativo de rentabilidade líquida
nominal 2017 (julho), o comparativo de rentabilidade líquida real acumulada 2017 (janeiro a
julho), o comparativo de volatilidade dos últimos 12 meses (agosto de 2016 a julho de 2017), o
comparativo Índice de Sharpe dos últimos 12 meses (agosto de 2016 a julho de 2017), o
comparativo Índice de Sharpe Modificado Generalizado - ISMG --(agosto de 2016 a julho de
2017), a Divergência Não Planejada (DNP), o Valor em Risco (V@R) e o Teste de Estresse
(Stress Tesa/ng) com dados mensais. Apresentou o comparativo de rentabilidade da Funpresp-
Jud em relação ao conjunto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC),
publicado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar --
ABRAPP (abril), o comparativo de rentabilidade da Funpresp-Jud em relação à outras
Entidades Fechadas de Previdência Complementar -- EFPC (julho 201 7), a análise 2017 (base
julho de 2017) e a situação da Carteira Própria do Plano de Benefícios. em 31 de julho de
2017. Por fim, Gilberto Stanzíone, utilizando a metodologia ISMG 2017, apresentou resumo
com os cenários básico. pessimista e otimistal 4) diversos: o Presidente do Conselho
Deliberativo, Amarildo Vieira, informou ao Conselho Fiscal que o Conselho Deliberativo,
considerando a necessidade de adiamento da implantação dos fundos de investimentos
exclusivos e da licitação, demonstrada pela Diretoria-Executiva, por unanimidade, aprovou a
citada alteração, com a consequente alteração dos prazos fixados no Planejamento
Estratégico. Após esclarecimentos e diversas manifestações, o Conselheiro Cícero Rodrigues
registrou que, juntamente com os esclarecimentos e providências adotadas para cada uma
das recomendações elencadas no relatório de Controles Interno do 2' Semestre de 2016.
seguirá cópia da Nota Técnica n' 40 da DIRIN, de 17 de julho de 2017, referente a citada
alteração. O Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo Peixoto, sugeriu iniciar estudo para
regulamentar o benefício especial. O Presidente do Conselho Deliberativo. Amarildo Vieira
regístrou que a matéria é competência dos patrocinadores, mas estudaremos o tema e
solicitaremos uma regulamentação conjunta. A Diretora-Presidente, Elaíne Castra, apresentou
a programação para a o curso de ambientação de novos Conselheiros. Após a manifestação
dos Conselheiros, ficou agendada a realização do evento nos dias 24, 29 e 31 de agosto, das
9 às 12 horas, na sede da Funpresp-Jud. Em seguida, Elaine Castro relembrou a necessidade
de definir a participação dos Conselheiros no 38' Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.
evento organizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (ABRAPP), a ser realizado de 4 a 6 de outubro de 2017. Por fim, Elaine Castra
regístrou o resultado da campanha de adesão do Prêmio Funpresp-Jud 2017, relembrando
que o objetivo da referida campanha foi o de incentivar o trabalho dos representantes nos
órgãos patrocinadores. O Conselheiro Cícero Rodrigues relembrou que a Sessão Ordinária
está prevista para 6 de setembro de 2017 (quarta-feira) às 9 horas, na sede qê.F=unpresp-Jud.
Nada mais havendo a ser tratado. às 12 horas e 40 minutos, a reunião irai êiiZ»rrada. Para
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tudo constar, eu, ícero Rodrigues de Oliveira Gomes,
Conselheiro, secretaríei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente e
pelos demais Conselheiros presentes.
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