
EDITORIAL

A previdência complementar fechada brasileira 
é de grande importância para o desenvolvi-
mento econômico do Brasil.  A partir dos anos 

70 o crescimento da previdência complementar foi 
incrementado, o que contribuiu sobremaneira para a 
formação da poupança interna do País.

Vários são os argumentos apresentados para esse in-
cremento, mas sem dúvida o principal deles é a visão 
de futuro e a vontade do patrocinador em criar e 
manter planos de benefícios. E, no nosso caso parti-
cular, ressaltamos a importância do servidor que está 
à frente da área de gestão de pessoas, que é o repre-
sentante do patrocinador/União.

Nesse viés, e conhecedor da sua função social, do 
seu alto grau de responsabilidade atribuída pela Lei 
12.618, de 30 de abril de 2012 e do importante papel 
a desempenhar nesse cenário do incremento da pou-
pança interna é que acreditamos em nossos patroci-
nadores no fomento da previdência complementar 
do membro/servidor do Poder Judiciário da União, do 
Ministério Público da União e do CNPM.

Mais do que o efeito econômico resultante de prover 
um plano de benefícios, temos em mente que o ver-
dadeiro resultado é a proteção à cidadania e à digni-
dade da pessoa humana, na medida em que possibili-
ta ao servidor e ao cidadão maior segurança ao tem-
po de sua aposentadoria. É a União  incrementando o 
desenvolvimento do Estado e do povo brasileiro.

Maria Ester Véras

Diretora de Seguridade

II Evento de Gestão 
de Pessoas dos 
Patrocinadores 

N
o dia 29 de setembro, a Funpresp-Jud rea-

lizou em Brasília o II Evento de Gestão de 

Pessoas dos Patrocinadores, reunindo perto 

de 180 servidores das áreas de Gestão de Pessoas 

dos órgãos do Poder Judiciário Federal, do Minis-

tério Público da União e do Conselho Nacional do 

Ministério Público de todo o Brasil.

A abertura do evento contou com a honrosa pre-

sença do Diretor-Geral da PGJM, Dr. Jaime de Cas-

sio Miranda, e de toda a Diretoria Executiva da 

Funpresp-Jud.

Foi apresentado a todos o “Manual do Patrocina-

dor”. Segundo o Coordenador de Arrecadação e 

Cadastro da Funpresp-Jud, Giovani Rocha “a pu-

blicação tem por objetivo auxiliar os patrocinado-

res do plano a padronizar as atividades operacio-

nais de implantação, controle e manutenção ca-

dastral e 5 nanceira do participante, tendo como 

base o regulamento do Plano e as legislações vi-

gentes para as entidades fechadas de previdência 

complementar”. 
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Visita da 
Previc, 

Abrapp 
e ICSS 

à sede da 
Funpresp-Jud

A 
Funpresp-Jud recebeu no dia 27 de agosto o Diretor-Superintendente 

da Superintendência   Nacional de Previdência Complementar (Previc), 

Sr. Carlos de Paula, o Superintendente Geral da Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Sr. Devanir 

Silva e o Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Certi5 cação dos Pro-

5 ssionais de Seguridade Social (ICSS), Sr. Vitor Paulo, com a proposta de enfa-

tizar à equipe da Fundação, à Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberati-

vo e Fiscal a importância da previdência complementar do servidor público, 

bem como informar os produtos e os serviços oferecidos aos associados da 

Abrapp e ressaltar a importância da certi5 cação e da quali5 cação técnica do 

corpo funcional.



Dia da Funpresp-Jud no TJDFT, MPDFT e CNMP 

A 
Funpresp-Jud disponibilizou atendimento perso-

nalizado nas dependências do TJDFT, MPDFT e 

CNMP nos meses de agosto e setembro, para os 

servidores.

A equipe forneceu esclarecimentos sobre o Plano de Be-

nefícios da Fundação e suas vantagens, simulou contri-

buições e benefícios, deu informações sobre tributação e 

benefícios � scais, tirou dúvidas e efetuou novas adesões.

Os servidores conheceram as vantagens de planejar uma 

aposentadoria tranquila e de se programar para realizar 

os seus projetos de vida e os de sua família.

I Evento de Educação 
Financeira e 
Previdenciária

A 
Funpresp-Jud realizou o I Evento de Edu-

cação Financeira e Previdenciária, minis-

trado pelas Diretorias de Investimentos e 

de Seguridade, no dia 11 de julho, no Auditório 

da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

– STF.

Os servidores públicos e os membros de diversos 

órgãos patrocinadores, lotados em Brasília, tive-

ram a oportunidade de conhecer como a educa-

ção � nanceira e previdenciária pode fazer dife-

rença na vida das pessoas que buscam garantir 

uma aposentadoria confortável e segura.

Na ocasião, os palestrantes apresentaram as re-

gras do Plano de Benefícios e as diretrizes de ges-

tão dos ativos � nanceiros estabelecidas na Políti-

ca de Investimentos da Funpresp-Jud.
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Simulador de 
Contribuições 

O 
sítio eletrônico da Funpresp-Jud tem um 

simulador de contribuições para quem pre-

tende aderir ao Plano, para as duas catego-

rias de participantes: patrocinado e vinculado.

Com a ferramenta, disponível para download, os 

interessados podem simular suas contribuições com 

diferentes percentuais e podem visualizar o valor 

estimado do benefício, na época da aposentadoria.

Ambientações e Posses nos Patrocinadores 

A Funpresp-Jud participa de várias ambien-
tações e posses de novos servidores nos ór-
gãos patrocinadores. A equipe da Diretoria 
de Seguridade realiza apresentações sobre 
o novo regime previdenciário do servidor 
público, apresenta o Plano de Benefícios da 
Fundação e está  à  disposição de todos os 
patrocinadores. Ligue ou envie e-mail para 
nossa equipe e agende pelo telefone (61) 
3217-6598 ou sap@funprespjud.com.br.


