
EDITORIAL

 Número 9   •   Ano III   •   Julho / 2016

N esta edição divulgamos as ações que a Fun-
presp-Jud tem promovido para melhorar e 
modernizar os canais de comunicação e re-

lacionamento com os Representantes Funpresp-Jud, 
com as áreas de gestão de pessoas dos patrocina-
dores e com os participantes. Uma delas resultou 
no novo site, com visual totalmente repaginado, que 
permite navegação moderna e intuitiva. Outra ação 
foi o lançamento do vídeo institucional e dos mini-
vídeos explicativos, que tratam de forma lúdica e 
educativa os temas mais acessados pelos membros 
e servidores, facilitando o acesso à informação so-
bre a Fundação e as vantagens de aderir ao Plano de 
Benefícios JusMP-Prev.

Cumprindo nosso compromisso com a transparên-
cia da gestão, publicamos o Relatório Anual de Infor-
mações aos Participantes 2015 no site, enviamos a 
versão impressa a todos os patrocinadores e a ver-
são digital aos participantes, por e-mail. No Relatório 
Anual estão as demonstrações contábeis do encer-
ramento do exercício e os fatos relevantes do ano 
passado. Vale a pena conferir.

Dando continuidade ao projeto de capacitação dos 
Representantes Funpresp-Jud e dos servidores que 
atuam na área de gestão de pessoas, realizamos a 
2ª edição dos Encontros Regionais. Os eventos ocor-
reram em São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Belém, Rio 
de Janeiro e Brasília. 

Outro importante evento foi o Encontro Nacional 
de Previdência Complementar do Poder Judiciário, 
do Ministério Público da União (MPU) e do Conse-
lho Nacional do Ministério Público (CNMP), realizado 
no final de abril, onde estiveram reunidas diversas 
autoridades representando os patrocinadores, o sis-
tema de previdência complementar e os órgãos de 
governo responsáveis pelas políticas e pela fiscaliza-
ção dos fundos de pensão.

As novidades não param por aí: publicamos o edital 
do concurso público para provimento de 14 vagas 
na Fundação e em breve lançaremos o Portal de 
Educação Financeira e Previdenciária.

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Funpresp-Jud finaliza 
a rodada 2016 de 
Encontros Regionais 
Eventos foram realizados com objetivo de 
aperfeiçoar o atendimento dos interessados 
em aderir à previdência complementar

Cerca de 140 servidores que atuam na área de ges-
tão de pessoas e de comunicação, Representan-
tes Funpresp-Jud, além de outros servidores inte-

ressados, oriundos de 51 patrocinadores, participaram 
da nova rodada dos Encontros Regionais nas 5 regiões 
brasileiras, no período de 17 de maio a 28 de junho.

Os eventos foram realizados em São Paulo (17/5), For-
taleza (3/6), Curitiba (10/6), Belém (17/6), Rio de Janei-
ro (22/6) e Brasília (28/6), e representaram mais uma 
oportunidade para capacitar os servidores no desem-
penho das suas atribuições, além de informar sobre os 
resultados obtidos pela Fundação.

Nos eventos foram divulgados os projetos em anda-
mento e as novidades para este ano, dentre os quais 
se destacam o lançamento do Portal de Educação Fi-
nanceira e Previdenciária, previsto para este mês, e de 
curso à distância com temáticas relacionadas à previ-
dência, planejado para o 2° semestre. 

A servidora da Procuradoria-Geral da República, Ana 
Paula Cristalino, participou pela 2ª edição do Encontro 
Regional em Brasília. Ela explicou que a capacitação 
é fundamental para reciclagem do conhecimento. "É 
a oportunidade de compartilhar dúvidas sobre casos 
concretos e dividir experiências", destacou.  

Sobre o investimento em comunicação, Ana Paula con-
ta que as novas plataformas permitem que servidores 
e membros conheçam antecipadamente os benefícios 
da previdência complementar. "No novo site, além da 
simulação, interessados podem tirar dúvidas, conhecer 
detalhes do plano de benefícios, sobre rentabilidade e 
como planejar o futuro. Eles já chegam preparados e 
conscientes da importância da previdência", pontuou. 

O Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, 
apresentou o histórico da Entidade desde a sua criação 
e reiterou a importância da atuação dos Representantes 
Funpresp-Jud junto a servidores e membros dos ór-
gãos patrocinadores. "Infelizmente, previdência é um 



assunto que não interessa a maioria das pessoas. Mas 
mesmo quem está na regra da integralidade ou da mé-
dia remuneratória pode perder de 10 a 50% ao se apo-
sentar. A Fundação oferece uma oportunidade única 
de investimento fácil e seguro, para que o servidor ou 
membro tenha um futuro tranquilo". 

Edmilson lembrou ainda que a Funpresp-Jud é uma 
entidade fechada, que não tem fins lucrativos, e con-
ta com uma gestão profissional e Conselhos formados 
por representantes dos participantes e dos patrocina-
dores. "A Fundação é de todos, cada membro e cada 
servidor é dono da Fundação e pode participar ativa-
mente das decisões da Instituição", finalizou. 

A participação efetiva dos servidores nos encontros 
em todos os Estados proporcionou um espaço de es-
clarecimento de dúvidas e de troca de experiências.

O servidor e Representante no Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo, Adriano Dias Gago, participante de to-
das as capacitações promovidas pela Entidade, desen-
volveu um tutorial para os servidores, via intranet, com 
conteúdo detalhado preparado por sua equipe, com o 
material disponibilizado pela Diretoria de Seguridade 
e com os conteúdos aprendidos nos eventos. “Preci-
sávamos atingir todos os servidores distribuídos pelos 
vários cartórios eleitorais do Estado, para ter conheci-
mento sobre a previdência complementar e o plano de 
benefícios; o tutorial ajuda bastante”. 

Nos encontros foram disponibilizados folders do par-
ticipante patrocinado e do vinculado, pastas e banner 
do “Espaço Funpresp-Jud”. Os órgãos patrocinadores 
que quiserem material de divulgação poderão solicitar 
à Assessoria de Comunicação e Marketing, pelo ende-
reço eletrônico: paolla.dantas@funprespjud.com.br. 

Palestras, treinamentos e materiais 
de divulgação da Funpresp-Jud
O órgão patrocinador que quiser realizar palestra ou treinamento 
sobre o Plano de Benefícios da Fundação pode solicitar pelo e-mail 
sap@funprespjud.com.br ou pelo telefone (61) 3217-6598.
 
O material de divulgação está disponível para envio a qualquer lugar 
do Brasil sem custo de postagem.



Total de Participantes = 5.098
(Posição em 11/7/2016) 

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos
patrocinadores

10 maiores Patrocinadores Adesões por mês

*Até o fechamento desta edição não haviam sido computadas todas as fichas de 
inscrição de julho. 

*



O novo site entrou no ar com o objetivo de mo-
dernizar os canais de comunicação e de rela-
cionamento, para melhor atender e informar 

os membros e os servidores, as áreas de gestão de 
pessoas, os Representantes Funpresp-Jud nos órgãos 
patrocinadores, além dos cidadãos interessados em 
conhecer a Fundação. 

O portal foi reformulado editorialmente, com nova pro-
gramação visual e estrutura de navegação moderna e 
intuitiva. Os conteúdos estão concentrados em menos 
páginas, mantendo assuntos, tópicos e documentos 
correlatos em um mesmo local. 

Além das informações institucionais, rentabilidade, 
acesso aos Portais do Patrocinador e do Participante 
e notícias, o site traz uma página totalmente voltada à 
transparência da gestão, com acesso a todos os relató-
rios produzidos pelas áreas técnicas da Entidade, bem 
como informações sobre licitações, extratos de contra-
tos, editais, demonstrativos contábeis e atuariais.  

Outra novidade foi o lançamento do vídeo institucional 
e dos minivídeos explicativos, que estão disponíveis no 
site, no Facebook e no canal da Funpresp-Jud no Youtu-
be. Os minivídeos tratam de forma lúdica e educativa os 
temas mais acessados pelos participantes e servidores 
e, complementados pelo vídeo institucional, auxiliam 
na divulgação da Entidade e do Plano de Benefícios.

O nosso canal do Youtube também conta com entrevis-
tas e vídeos sobre a previdência complementar do servi-
dor público, o Plano de Benefícios da Fundação, a Política 
de Investimentos, a fiscalização dos fundos de pensão e 
outros assuntos de interesse dos membros e servidores 
do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da 
União e do Conselho Nacional do Ministério Público.

Assista nossos vídeos no endereço: 
https://www.youtube.com/user/funprespjud/videos

Novo site e novos vídeos



A Funpresp-Jud realizará o primeiro concurso pú-
blico para contratação de analistas e assistentes 
do seu quadro de pessoal. A banca escolhida 

para realizar o certame é o Cebraspe.

Serão 14 vagas de nível superior, sendo 5 de analistas, 
com salário inicial de R$ 5.818,00, e 9 vagas para o car-
go de assistente com salário inicial de R$ 4.303,00.

O cargo de analista abrange os profissionais de sete 
áreas da Entidade: Atuária, Auditoria e Controle, Comu-
nicação, Contabilidade, Investimentos, Jurídica e Tecno-
logia da Informação. Já os assistentes terão vagas des-
tinadas para seguintes áreas: administrativa e financei-
ra, secretaria (secretariado executivo), contabilidade, 
gestão de pes-
soas, área de 
atendimento e 
relacionamen-
to, e arrecada-
ção e cadastro.

A matriz salarial 
permite que os 
analistas sênior 
possam elevar 
seu salário para 
R$ 11.471,00 e 
os assistentes 
sênior para  R$ 
8.485,00, além 
dos benefícios 
e gratificações 
previstas no 
plano de car-
gos, carreiras e 
salários.

O Relatório Anual tem por objetivo apresentar o 
desempenho institucional e da gestão financei-
ra e orçamentária ao longo de 2015, cumprin-

do o compromisso com a transparência e as melhores 
práticas de governança.

Trata-se de prestação de contas acerca das ações e 
projetos implementados, da política de investimentos, 
das receitas e despesas administrativas, da avaliação 
atuarial e do balanço anual.

A partir de resultados concretos, os esforços da Fun-
dação nortearam-se pela proteção do patrimônio dos 
participantes, com eficiência e eficácia, para alcançar a 
sustentabilidade e a proteção social ao maior número 
de membros e servidores públicos vinculados ao Po-
der Judiciário da União, ao Ministério Público da União 
e ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Concurso público da 
Funpresp-Jud 

Relatório Anual de 
Informações aos 
Participantes 2015



Encontro Nacional de Previdência Complementar

A  Funpresp-Jud promoveu o Encontro Nacional de 
Previdência Complementar do Poder Judiciário, 
Ministério Público da União (MPU) e Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) em 29 de abril, 
no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. 

A abertura do evento reuniu autoridades do Poder Ju-
diciário e Ministério Público da União. Estiveram pre-
sentes o ministro Ricardo Lewandovisk, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), o doutor Rodrigo 
Janot, Procurador-Geral da República, o ministro Ives 
Gandra Martins Filho, Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), a ministra Isabel Gallotti, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e a senhora Elaine de Oli-
veira Castro, Diretora-Presidente da Funpresp-Jud. 

O evento contou com autoridades dos órgãos patroci-
nadores, do sistema de previdência complementar e 
cerca de 160 participantes, membros e servidores do 
Poder Judiciário, MPU e do CNMP.

Em sua fala, o ministro Lewandowski fez um resgate 
da inclusão da previdência pública como um direito 
social, em meados do século XIX, e disse ainda que o 
atual momento de crises econômicas cíclicas impõe 
um desafio ao modelo previdenciário, com a escassez 
de financiamento e a ampliação da longevidade e do 
número de beneficiados.

 “Foi preciso uma solução para garantir o direito a to-
dos e a criação da Funpresp vem nesse sentido. O su-
cesso da Fundação depende de três princípios: trans-
parência, credibilidade e eficiência”, argumentou.

O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, registrou 
que os fundos de previdência complementar são meios 
de garantir uma colheita farta após anos de esforço.

“Nós temos que incentivar os colegas a fazer parte da 
Funpresp-Jud. Precisamos ser prudentes para precaver 

o futuro e ter o que colher”, afirmou o procurador.

O ministro Ives Gandra destacou a necessidade de pla-
nejamento na Fundação, para evitar falhas que pontu-
almente ocorrem em instituições similares.

A ministra Isabel Gallotti representou o STJ no evento e 
salientou a importância da discussão para o futuro dos 
membros e servidores do Tribunal.

“Esse serviço é imprescindível para garantir o padrão de 
vida após anos de dedicação ao Judiciário. É fundamen-
tal a participação de todos para o sucesso da instituição 
de previdência complementar”, lembrou a ministra.

O Encontro Nacional contou com palestras de profis-
sionais de renome do sistema de previdência comple-
mentar, bem como dos órgãos de políticas e fiscaliza-
ção dos fundos de pensão, membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal e Diretoria Executiva da Funpresp-
-Jud.

Estiveram presentes o doutor Adacir Reis, advogado e 
ex-Secretário de Previdência Complementar, o senhor 
José Pena Ribeiro Neto, Diretor-Presidente da Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), o senhor José Roberto Fer-
reira, Diretor Superintendente da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), e o 
senhor Carlos de Paula, Secretário de Políticas de Pre-
vidência Complementar (SPPC).

A programação contou ainda com um painel sobre a 
Funpresp-Jud, no qual a Diretora-Presidente, Elaine 
Castro, e os Conselheiros Amarildo Vieira de Oliveira 
e Lauro Cardoso, representando, respectivamente, os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, apresentaram dados 
da Funpresp-Jud sobre a situação atual, perspectivas e 
aspectos da governança da Entidade.

Com a colaboração da Ascom do STJ, fotos da Ascom do STJ e MPU.



Livro Previdência 
Complementar Estudos 
em Homenagem aos 
15 Anos da Legislação 
Federal

A  s Leis Complemen-
tares nº 108/2001 e 
109/2001, que discipli-

nam a previdência comple-
mentar brasileira, completa-
ram 15 anos de vigência. A 
pretexto de registrar tal ani-
versário, a obra aborda, sob 
diversos ângulos, a trajetó-
ria das entidades fechadas 
de previdência complemen-
tar, também conhecidas como "fundos de pensão". 

Reunindo grandes profissionais do mercado, nela são 
discutidos aspectos demográficos, atuariais, jurídicos 
e de investimentos do regime de previdência comple-
mentar. Alguns capítulos do livro apresentam aborda-
gens estruturantes, como os impactos demográficos 
e das relações de trabalho no sistema previdenciário 
brasileiro, a necessidade de reforma do atual modelo e 
a democratização da previdência complementar. 

A previdência complementar dos servidores públicos fe-
derais é examinada por especialistas que têm ajudado a 
construí-la.  A Diretora-Presidente da Funpresp-Jud, Elaine 
de Oliveira Castro, escreveu o capítulo “A Previdência Com-
plementar no Poder Judiciário e no Ministério Público”.

O livro apresenta também a evolução da jurisprudên-
cia da previdência complementar no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). 

A publicação está disponível no maior acervo do país 
especializado em Previdência Complementar, CDI - 
Centro de Informação e Documentação "Oswaldo Her-
bster de Gusmão" da Abrapp. 

Veja essas e outras publicações no link: http://sistemas.
abrapp.org.br/publicacoes/UI/Default.aspx  

Prêmio 
Funpresp-Jud
Asegunda edição do Prêmio Funpresp-Jud finaliza em 

29 de julho. Em breve conheceremos os ganhadores 
do concurso de artigo e da campanha de adesão. 

Ainda há tempo para realizar um esforço final e melho-
rar os resultados da sua Instituição, confira seus pon-
tos no Portal do Patrocinador.

Os patrocinadores foram divididos em dois grupos por 
quantidade de servidores e membros que possuem: gru-
po I, para até 1000, e o grupo II a partir de 1001 servidores. 

As adesões automáticas (a partir de 05/11/2015), e as 
adesões de participantes vinculados e de patrocinados 
(membros e servidores enquadrados no regime de 
aposentadoria limitada ao teto do RGPS/RPPS que en-
traram em exercício entre 14/10/2013 e 04/11/2015), 
que ainda não haviam aderido ao Plano de Benefícios, 
têm pontuações diferentes, conforme o Regulamento.

Os Representantes devem atualizar, diariamente, as in-
formações referentes às adesões e cancelamentos no 
Portal, para fins de contabilização, apuração e premiação. 

O vencedor da campanha de cada grupo receberá 
como prêmio uma bolsa de estudos para o 37º Con-
gresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, em Florianó-
polis, organizado pela Associação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), 
a ser realizado de 12 a 14 de setembro de 2016.

A premiação do artigo vencedor será no valor de 
R$5.000,00 para o primeiro lugar, R$2.000,00 para o 
segundo e menção honrosa para o terceiro colocado.
O evento de entrega do Prêmio Funpresp-Jud será rea-
lizado no mês de outubro em Brasília. Em breve divul-
garemos o local e a data. 

Mais informações no site da Fundação ou solicitadas 
pelo e-mail: premio@funprespjud.com.br.
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