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Nesta edição gostaríamos de agradecer o apoio rece-
bido dos patrocinadores ao longo do ano de 2014, 
em especial das áreas de Gestão de Pessoas,  para 

a consolidação da Funpresp-Jud  e para o crescimento da 
previdência complementar do servidor público federal. 
 
A Fundação alcançou 1.414 participantes, em 31/12/14, entre 
os servidores dos seus 98 órgãos patrocinadores. Nossa meta 
para o ano de 2014 era de 1.400 adesões e foi atingida gra-
ças a um conjunto de ações implementadas pela Fundação 
e pelos seus patrocinadores, como treinamentos, palestras, 
apresentações, atendimento personalizado aos servidores e 
dentre outras.  Temos certeza que isso foi possível devido à 
colaboração e disponibilidade das equipes e dirigentes do 
Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União.   
 
Cabe também um agradecimento especial aos membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal pela confiança de-
positada na equipe da Funpresp-Jud e por sua atuação 
sempre pautada no interesse do servidor público federal. 
 
É com muita satisfação que compartilhamos com nossos 
leitores os resultados obtidos em 2014, os eventos que re-
alizamos e participamos no último trimestre e as nossas 
iniciativas para aumentar a adesão ao Plano de Benefícios.  
 
Finalizamos o ano com muito otimismo em relação ao 
próximo. O nosso compromisso é estender a prote-
ção previdenciária ao maior número de servidores pú-
blicos. Temos certeza de que contaremos mais uma 
vez com os patrocinadores para cumprir essa tarefa. 
 
O desafio que temos pela frente é grande, mas confia-
mos no crescimento dessa parceria com vocês em 2015. 

Comemoração do 1º 
Aniversário 

O presidente do STF, Ricardo Lewandowisk, o procurador-
-geral da República, Rodrigo Janot, o presidente do 
TST, Antonio José de Barros Levenhagem, o presiden-

te do TJDFT, Getúlio de Moraes Oliveira, e o Procurador-Geral 
da Justiça Militar, Marcelo Weitzel, participaram no dia 22 de 
outubro da comemoração do primeiro ano de vigência do Pla-
no de Benefícios da Fundação, completado em 14 de outubro.  
 

Foto: João Américo - ASCOM-MPF

Lançamento da Campanha de Comunicação
Foi lançada a Campanha de Comunicação da Funpresp-Jud na comemoração do primeiro aniversário da entidade, com o obje-
tivo de esclarecer e potencializar a divulgação das vantagens em aderir ao Plano de Benefícios. Algumas peças da campanha já 
foram enviadas aos patrocinadores. Para solicitar material de divulgação envie e-mail para sap@funprespjud.com.br.

Boa leitura! 

Elaine de Oliveira Castro 
Diretora-Presidente

 
  
 
O Diretor Superintendente da Previc, Carlos de Paula, o presi-
dente da Funpresp-Exe, Ricardo Pena, membros dos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal da Fundação, Diretores-Gerais, Se-
cretários de Gestão de Pessoas e de Comunicação dos órgãos 
patrocinadores da entidade marcaram presença no evento.  
 
O presidente do STF classificou a criação da Funpresp-Jud 
como iniciativa de sucesso e destacou a parceria entre Po-
der Judiciário e Ministério Público. O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, observou que a criação da Fun-
dação é importante para os novos membros e servidores e 
também para os antigos. O Ministério Público da União re-
presenta hoje um terço dos participantes da Funpresp-Jud.  
 
A comemoração foi uma oportunidade para homenagear algu-
mas pessoas que ajudaram a construir a entidade e que serão 
sempre parte da sua história. O diretor-geral do STF, Amarildo 
Vieira de Oliveira, que trabalhou como Diretor de Administra-
ção,   o secretário-geral do MPU e conselheiro deliberativo, Lauro 
Cardoso, e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Wellington 
Geraldo Silva foram homenageados pela instituição. 



Política de Investimentos 2015 

O ano de 2014 foi um ano de transição no que se refere aos investimentos efetu-
ados pela Fundação, quando migrou-se do CDI para outros ativos em maio. A 
estratégia inicial adotada foi bem conservadora, direcionando os recursos apenas 

para ativos de renda fixa com baixa ou média volatilidade (IRF-M1 e IMA-B5), de forma 
a manter a carteira com baixo nível de risco de mercado. Segundo o Diretor de Investi-
mentos, Ronnie Tavares, “essa estratégia deveu-se fundamentalmente ao cenário macro-
econômico incerto e o ainda reduzido nível de aceitação de riscos por parte dos partici-
pantes em um momento de início das atividades da Fundação”. Para ele, “2015 será um 
ano de consolidação, com o início da exploração de novas vertentes de investimentos”. 
  
A principal mudança na Política de Investimentos 2015 se refere à alteração do benchmark do Plano de Benefícios (PB), que 
passa a ter uma estratégia ativa, podendo se dar também via carteira própria ou administrada, cujo benchmark é IPCA + 
5% ao ano, porém devendo-se deduzir os custos dos investimentos (taxas de administração, de corretagem, emolumen-
tos, custódia, entre outros). Assim, estima-se que a referência seja equivalente a IPCA + 4,75% ao ano, em termos líquidos. 
 
De acordo com o diretor, o aumento da diversificação do PB no segmento de renda fixa poderá ocorrer via investimentos em 
ativos mais longos, por exemplo, ou ainda em títulos privados com baixíssimo risco de crédito, entre outras possibilidades. 
Em relação à renda variável, “há possibilidade de início das aplicações, sendo que o limite máximo é de 10% da carteira”. Sobre 
a possibilidade de investimento no exterior, “iniciamos estudos para esse segmento”. O limite máximo é de 5% da carteira. 
 
O Plano de Benefícios iniciou o ano de 2015 com a mesma alocação verificada ao final de 2014, aproximadamente 53% 
em IRF-M1 e 47% em IMA-B5. A alteração desta estratégia dependerá fundamentalmente da evolução do cenário macro-
econômico, principalmente em relação ao possível início das aplicações em renda variável e/ou investimentos no exterior. 
 
Já o Plano de Gestão Administrativa (PGA)  manteve estratégia a passiva, porém com busca de maior rentabilidade para a parcela 
exigível somente no longo prazo. O novo benchmark passou a ser 85% em CDI e 15% em IMA-B5, também deduzidos os custos  dos 
   investimentos.   Ressalta-se   que   as   aplicações   do   PGA   sofreram    alteração    logo    no   início   de   2015   para   se    adequar     ao     novo    benchmark.

 

Videoconferência no TRF-1

A Diretoria de Seguridade participou de uma video-
conferência no TRF-1, no dia 21 de novembro. O tema 
abordado foi a importância da previdência comple-
mentar dos servidores públicos do Poder Judiciário.  
O evento contou com a participação das áreas de Gestão 
de Pessoas, Capacitação, Treinamento, Folha de Pagamen-
to, além de novos servidores do tribunal e das subseções 
judiciárias vinculadas.

A equipe  da  Fundação realizou mais um  Dia  da Fun-
presp-Jud, no dia 9 de outubro, no Supremo Tribunal 
Federal (STF).   

Dia da Funpresp-Jud no STF

Apresentação do Plano de Benefícios 
para servidores de BH 

A    Funpresp-Jud realizou apresentação do seu Plano de Be-
nefícios para as áreas de gestão de pessoas dos órgãos 
patrocinadores de Belo Horizonte, no dia 9 de dezem-

bro, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 
O objetivo do evento foi explicar o Plano de Benefícios aos mem-
bros e servidores do Tribunal Regional Eleitoral, da Seção Judici-
ária, do Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região, do Ministério 
Público Federal e do Ministério Público do Trabalho de Belo Ho-
rizonte.

  
Palestras, treinamentos e  
materiais de divulgação da  
Funpresp-Jud
O órgão patrocinador que deseja realizar pales-
tra ou treinamento sobre o Plano de Benefícios 
da Fundação pode solicitar por e-mail sap@fun-
prespjud.com.br ou pelo telefone (61) 3217-6598. 
Material de divulgação também está disponível aos ór-
gãos de qualquer lugar do Brasil sem custo de postagem.

 
Informações sobre a previdência complementar, simu-
lação de contribuições, esclarecimento de dúvidas dos 
servidores sobre a nova legislação, explicações sobre 
o Plano de Benefícios da Fundação e realização de ins-
crições foram algumas atividades realizadas no evento.



  
Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público 
e do Conselho Nacional do Ministério Público contam 
com mais um canal para se informar e tirar dúvidas 
sobre a Funpresp-Jud, o nosso hot site está disponí-
vel para a intranet de todos os órgãos patrocinadores. 
 
Foram enviados ofícios para todos os patrocinadores so-
licitando a autorização para disponibilizar na intranet o 
nosso banner com o link do hot site. Muitos já estão no ar! 
 
No hot site, o interessado conhecerá o plano de be-
nefícios, a forma de adesão, os tipos de participan-
te, a legislação e outros assuntos referentes à previ-
dência complementar do servidor público federal.  
 
Ele   é  uma ferramenta importante  para  auxiliar  as áreas de 
gestão de pessoas para prestar esclarecimentos aos ser-
vidores que buscam informações sobre a Funpresp-Jud. 
 
Se a intranet do seu órgão ainda não tem nos-
so banner com o link do hotsite, entre em conta-
to conosco e solicite: sap@funprespjud.com.br.

A  Funpresp-Jud  realiza  a  sua  primeira  eleição  para  efe-
tivar   a    gestão   compartilhada   entre  representan-
tes dos participantes  e    patrocinadores   nos Con-

selhos  Deliberativo e Fiscal. Os participantes  também ele-
gerão os membros do Comitê de Assessoramento Técnico.  
O Processo Eleitoral da Funpresp-Jud objetiva, por 
meio de eleição direta, escolher membros titulares e su-
plentes para os seus Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
A eleição será realizada no período de 2 a 6 de março de 2015,  
via web.

Processo Eleitoral

Semana de Educação Financeira e Previdenciária 

Imposto de Renda

Hotsite da Funpresp-Jud

É muito importante que os participantes votem!

  
 
A Funpresp-Jud enviará o demonstrativo anual de con-
tribuição para fins de Imposto de Renda, até o dia 
28 de fevereiro, aos participantes que realizaram, 
em 2014, contribuições para o Plano de Benefícios. 
 
Os participantes receberão, pelo e-mail infor-
mado na ficha de inscrição, o demonstrati-
vo de contribuição para efeito da Declaração de IR. 

O montante das contribuições facultativas deverá ser so-
mado a outras contribuições à previdência complementar 
(contribuições normal, vinculada e outras). É importante 
que todos os participantes mantenham seu endereço ele-
trônico atualizado pelo e-mail sap@funprespjud.com.br. 

 
Muitos servidores do Poder Judiciário estiveram presentes nas palestas e os servidores do STF 
que não puderam comparecer ao auditório, acompanharam a transmissão ao vivo pela intranet. 
 
Na PGR, membros e os servidores que assistiram o evento participaram ativamente. O servidor Eder José Gabriel, Téc-
nico em Tecnologia da Informação da PGR, é participante da Funpresp-Jud desde seu ingresso no serviço públi-
co federal, em março de 2014. Quando aderiu ao plano, fez a portabilidade do seu dinheiro de outro fundo de pen-
são à Fundação. Segundo o servidor “uma das primeiras escolhas foi a Funpresp-Jud, justamente para cuidar da mi-
nha previdência complementar para garantir o meu futuro e garantir uma boa qualidade de vida na aposentadoria”. 

ASemana de Educação Financeira e Previdenciá-
ria da Funpresp-Jud foi realizada no período de 4 a 
10 de dezembro no Supremo Tribunal Federal (STF) 

e na Procuradoria Geral da República (PGR) em Brasília. 
 
As palestras foram ministradas pelas Diretorias de Investimen-
tos e de Seguridade aos membros e servidores dos nossos pa-
trocinadores. Foram abordados os temas: o planejamento finan-
ceiro, como administrar as finanças pessoais, e o planejamen-
to para aposentadoria, como se preparar para a aposentação. 

Foto: Paolla Dantas - ASCOM - Funpresp-Jud



Total de Participantes = 1414  
(até 31/12/2014) 

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos patrocinadores

JUSTIÇA 
TRABALISTA

32,74%

MPU
29,40%

JUSTIÇA 
FEDERAL
16,30%

JUSTIÇA 
ELEITORAL

7,47%

STF - CNJ
5,34%

TJDFT
4,91%

STJ
3,42%

JUSTIÇA 
MILITAR

0,43%

* Fonte: NetQuant e Towers Watson (Valor Econômico 20/jan/2015) 
** Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) Instituídas vinculadas à carreira jurídica 
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Patrocinado

1389
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24

Autopatrocinado

1
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A Diretoria Executiva da Funpresp-Jud participou do 35º Congresso da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (Abrapp), de 12 a 14 de novembro em São Paulo, evento anual que trata de vários assuntos da área.

A Diretora-Presidente da Fundação, Elaine Castro, participou do painel sobre a Previdência Complementar do Ser-
vidor Público, junto com o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Ricardo Pena e o Secretário de Previdência Comple-
mentar do Ministério da Previdência, Jaime Mariz. Elaine destacou que as fundações dos servidores fomentarão ini-
ciativas em favor do sistema e serão de extrema relevância para o crescimento da previdência complementar no país. 

  
 

Na    oportunidade,   dois   artigos    sobre     temas     relacionados     à       Fundação     foram    divulgados:    um no Livro 
Técnico do Congresso, intitulado “A Previdência Complementar no Poder Judiciário e no Ministério Público” e outro “ A ori-
gem da Funpresp-Jud”, na publicação Previdência Complementar da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar  
( SPPC) do Ministério da Previdência Social.

35º Congresso Abrapp 

Novos Diretores

Marcio Medeiros é o atual Diretor de Administração desde o mês de outubro de 2014 em substituição ao ex-
-Diretor Amarildo Vieira que passou a ser Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal (STF).  
É servidor da carreira de orçamento do MPU, graduado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

Mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UNB). É professor cadastrado da ESAF, ESMPU, MPF, CESPE 
e ENAP em disciplinas de Economia do Setor Público, Planejamento e Gestão estratégica, Indicadores de Desempenho e Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Exerceu o papel de palestrante/consultor na construção do planejamento estratégico da Funpresp-Jud. 
Medeiros tem como metas estratégicas o aprimoramento da governança via contabilidade, implantação de um sistema de ges-
tão e do processo eletrônico com objetivo de propiciar transparência, acesso efetivo, célere e facilitado aos participantes.

E dmilson das Chagas é o novo Diretor de Seguridade desde novembro em substituição a ex-Diretora de Seguridade Maria 
Ester, que assumiu a Presidência da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais - Prevcom-MG.  
O Diretor também é servidor da carreira do MPU. É graduado em Ciências Contábeis e Direito, especialista em Direi-

to Público e especializando em Gestão Executiva de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Fundos de Pensão. 
É professor de Direito Administrativo em instituições de ensino superior no Distrito Federal. Participou dos Grupos de Traba-
lho do Poder Executivo, do Judiciário e do MPU para implementar a Previdência Complementar do Servidor Público Federal.    
Edmilson pretende dar continuidade ao trabalho iniciado pela sua antecessora, visando alcançar os objetivos estratégi-
cos da Funpresp-Jud, especialmente aqueles voltados ao relacionamento com patrocinadores, participantes e assistidos.

Pregão eletrônico de Software de Gestão 
Previdenciária 

Pregão eletrônico de Software de Gestão Previdenciária 
 
A Funpresp-Jud realizou pregão eletrônico para contratação de empresa para fornecimento de li-
cença de uso de software integrado de gestão de previdência complementar, no dia 9 de dezembro.

O software contemplará os serviços de gestão previdenciária, administrativa, financeira, orçamentá-
ria, controladoria e investimentos, incluindo, também, configuração do ambiente e treinamento presen-
cial para uso da ferramenta, além de suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual.

A implantação tem prazo de 180 dias após a assinatura do contrato que deverá ocorrer até o 
fim de janeiro. O Diretor de Administração, Marcio Medeiros, avalia a possibilidade de adian-
tar o cronograma e iniciar uma operação assistida da ferramenta ainda no mês de abril de 2015.


