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Nesta edição divulgamos as ações que a 
Funpresp-Jud tem realizado para melhorar 
a parceria com os patrocinadores e o rela-

cionamento com os Representantes Funpresp-Jud, 
com as áreas de gestão de pessoas dos patrocina-
dores e com os participantes. Uma delas foi o “Café 
com Representantes" que ocorreu em Brasília no 
final de agosto, com o objetivo de capacitar os ser-
vidores, estreitar o relacionamento e lançar a cam-
panha do participante vinculado. 

Divulgamos o resultado final do Prêmio Funpresp-Jud 
2016 e convidamos para a cerimônia de entrega da 
premiação, que será no dia 21 de outubro, em Brasí-
lia. A edição de 2017 trará novidades e estará aberta 
à participação de qualquer cidadão em concurso de 
frases, além da tradicional campanha de adesão dire-
cionada aos Representantes Funpresp-Jud. 

A Fundação segue como exemplo de governança e 
inovação no mercado de previdência complemen-
tar. Em agosto teve sua diretoria executiva habilita-
da pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), e foi caso de sucesso no 37º 
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, com o 
lançamento do Portal de Governança e Transparên-
cia pela Diretoria de Administração. 

Dando continuidade ao programa de educação fi-
nanceira e previdenciária, o Portal Vida Previdenciá-

ria está no ar desde o início de agosto e já conta com 
mais de 1.600 acessos, só no primeiro mês.

Quanto aos investimentos, a Funpresp-Jud superou 
a meta de rentabilidade do Plano de Benefícios nos 
últimos oito meses, trazendo bons resultados para 
seus participantes. Confira nossos números nesta 
edição. 

Em tempos de reforma previdenciária, outra boa no-
tícia foi a reabertuta do prazo para migração de regi-
me de previdência do servidor público federal. É uma 
nova oportunidade para aderir à Funpresp-Jud como 
participante patrocinado e poupar para a formação 
de patrimônio que garanta segurança na aposenta-
doria. A mudança de regime deve ser solicitada às 
áreas de gestão de pessoas do órgão no qual o mem-
bro ou servidor trabalha. 

Por fim, está em andamento o processo eleitoral para 
os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que 
deverá ocorrer no início de 2017. As eleições garantem 
ao participante e ao assistido a representatividade nos 
órgãos de governança da Funpresp-Jud. Acompanhe e 
participe! 

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Lançamento da Campanha do 
Participante Vinculado

AFunpresp-Jud lançou a campanha para a adesão de membros e servi-
dores dos regimes da integralidade e média remuneratória ao Plano 
de Benefícios da Entidade, como forma de suplementar seus proven-

tos, garantir mais qualidade de vida e uma renda adequada para sua família 
na aposentadoria.

Todo o material de divulgação da campanha do participante vinculado já está 
disponível na área do patrocinador no nosso site: www.funprespjud.com.br/
patrocinador.



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.

Café com Representantes 

Cerca de 23 servidores que atuam na área de ges-
tão de pessoas, de comunicação e Representan-
tes Funpresp-Jud, oriundos dos 17 patrocinado-

res de Brasília, participaram do “Café com Represen-
tantes”, em 26 de agosto, na sede da Fundação.

As Diretorias de Seguridade e de Investimentos pales-
traram para os presentes, com o objetivo de demons-

trar a estratégia para adesões de participantes vincu-
lados, lançar campanha específica para esse público e 
dar noções básicas de investimentos. 

O “Café com Representantes” é mais uma iniciativa vi-
sando à troca de experiências, ao debate e à capacita-
ção dos Representantes Funpresp-Jud. 

Na oportunidade foi disponibilizado todo o material 
de divulgação, incluindo os novos folders e os carta-
zes alusivos ao participante vinculado, além das peças 
para os murais digitais do Ministério Público da União. 

O evento de entrega do Prêmio Funpresp-Jud e co-
memoração do aniversário de 3 anos da Funpresp-Jud 
será no dia 21 de outubro, às 15h30, no auditório do 
Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília. 
Agende-se e participe!

As palestras das Diretorias de Seguridade e de Inves-
timentos proferidas no evento foram disponibilizadas 
no Portal do Patrocinador, no site da Funpresp-Jud.

Prêmio 
Funpresp-Jud



Total de Participantes = 5.328
(Posição em 13/9/2016) 

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 setembro. 

*



N os primeiros oito meses de 2016, os investimentos 
dos recursos dos participantes obtiveram rentabi-
lidade de 10% no Plano de Benefícios (PB), ante 

9,21% do CDI e 5,48% da poupança. Adicionalmente, tal re-
torno superou a meta de rentabilidade do Plano de Benefí-
cios (Benchmark do PB: 8,38%) no mesmo período.

A carteira de investimentos do Plano de Benefícios fi-
nalizou o período com aproximadamente 98,6% dos re-
cursos em Renda Fixa, 0,7% em Renda Variável e 0,7% 

Painel virtual apresenta infográficos sobre participantes, patrocinadores, patrimônio, 
receitas (contribuições) e despesas

Funpresp-Jud supera meta de rentabilidade 

Funpresp-Jud inova e lança Painel de 
Governança e Transparência  

em Investimento no Exterior.

O patrimônio total administrado pela Fundação no fi-
nal de agosto alcançou R$ 71,4 milhões, sendo R$ 54,4 
milhões do Plano de Benefícios. 

Para o Diretor de Investimentos da Funpresp-Jud, Ronnie 
Tavares, “o resultado alcançado está em linha com os 
objetivos da Fundação no momento: obter a melhor 
rentabilidade com reduzido nível de risco”.

Está no ar, no endereço www.funprespjud.com.br/
paineldatransparencia, o Painel de Transparên-
cia e Governança da Funpresp-Jud, uma nova ferra-

menta de comunicação de resultados que compartilha 
informações, usando visualização e interação com indi-
cadores por meio da tecnologia de Business Intelligence. 

O painel apresenta uma série histórica, desde 2013, com 
panorama geral sobre participantes, patrocinadores, pa-
trimônio, receitas (contribuições) e despesas. O sistema, 
construído de forma amigável, está disponível para 
os participantes, membros de órgãos de governança, 
órgãos de fiscalização ou qualquer cidadão interessa-
do em conhecer melhor a Funpresp-Jud. 



Prêmio 
Funpresp-Jud

O Prêmio Funpresp-Jud 2016 foi finalizado e con-
tou com duas premiações: uma para concurso 
de artigo e outra para campanha de adesão 

dos membros e servidores ao Plano de Benefícios 
JusMP-Prev.

O vencedor do concurso foi o artigo de autoria do pseu-
dônimo Aposentado Feliz da Vida, da Sra. Patrícia Silva 
Bernardi Peres, servidora do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios – TJDFT - Brasília.  A premia-
ção será no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após apuração da campanha de adesão, no grupo I 
quem ficou em 1º lugar foi a Representante do TSE, 
Simone Coelho Pereira Matsunaga, com 35 pontos; 
seguida de Marcos Fábio Moreira Rodrigues, do TRE-
-SE, com 14 pontos, em 2º lugar; Pedro Vaz Sam Marco 
Freitas, do STM, ficou em 3º, com 8 pontos; em 4º lu-
gar ficaram empatados os Representantes Flávia Fer-
nanda Ferreira da Silva, da SJMA, e José de Ribamar 
de Sousa Chagas Júnior, do TRT-16, com 6 pontos; e 
em 5º lugar, mais um empate entre os Representantes 
Anastacia Cristina Ferreira, da SJPE e Jammesson de 
Ataíde Guimarães,  do TRT-19, com 5 pontos.

No grupo II, liderou a Representante Patrícia Silva 
Bernardi Peres, do TJDFT, com 291 pontos; em 2º 
lugar, Ana Paula Matias Cristalino do MPF, com 75 
pontos; em 3º, Isis Martins, do MPT, com 24 pontos; 
João Gabriel Trivellato França, do TRT-2, com 22 pon-
tos, ficou em 4º lugar e em 5º lugar, o Representante 
do TRE-RJ, Ricardo Kohler, com 18 pontos. 

O primeiro colocado de cada grupo recebeu o prêmio 
de uma bolsa de estudos para o 37º Congresso Brasi-
leiro dos Fundos de Pensão, em Florianópolis/SC, orga-
nizado pela Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar (ABRAPP), realizado 
nos dias 12 a 14 de setembro de 2016. 

O evento de premiação será em 21 de outubro, às 
15h30, no auditório do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, em Brasília.

Resultado final do 
Prêmio de 2016

Lançada a edição 2017 
do Prêmio

A edição de 2017 contará com duas modalidades, uma 
para concurso de frases e outra para campanha de 
adesão. O período para a inscrição das frases será de 2 
de janeiro a 31 de julho e para a campanha será de 20 
de setembro de 2016 a 31 de julho de 2017.

O concurso de frases tem por objetivo estimular a par-
ticipação e a reflexão da sociedade em relação à im-
portância da previdência complementar, destacando 
sua importância para o servidor público.

Serão premiadas as 12 melhores frases com o valor de 
R$ 500,00 por frase escolhida. Caso o vencedor seja 
participante do Plano JusMP-Prev, receberá R$ 100,00 
adicionais, por frase vencedora, como incentivo ao 
aporte de contribuição facultativa à sua conta individual. 
Poderão participar todas as pessoas interessadas, des-
de que atendam as regras do edital do Prêmio.

Para a campanha de adesão, participarão apenas os 
Representantes Funpresp-Jud nos órgãos patrocinado-
res. As adesões automáticas, adesões de participantes 
vinculados e de servidores do regime novo (entraram 
em exercício a partir de 14/10/2013 e não aderiram 
à Funpresp-Jud até o advento da adesão automática, 
implementada por meio da Lei 13,183, de 4/11/2015) 
que ainda não tinham aderido ao Plano de Benefícios, 
terão pontuações diferentes. Somente serão computa-
das as adesões cadastradas no Portal do Patrocinador. 
Os patrocinadores foram divididos em dois grupos por 
quantidade de servidores e membros ativos que pos-
suem: grupo I para até 1000 e o grupo II a partir de 
1001 servidores. 

O vencedor da campanha de adesão de cada grupo 
receberá o prêmio de uma bolsa de estudos para 
o 38º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, 
em 2017, organizado pela Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(ABRAPP), incluídas, se for o caso, despesas com diárias 
e passagens, custeadas de acordo com as normas es-
pecificas da Funpresp-Jud.



Processo Eleitoral 2017

Previc habilita Diretoria Executiva 

AFunpresp-Jud realizará a sua segunda eleição 
para efetivar a gestão compartilhada entre par-
ticipantes e patrocinadores nos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal. Os participantes também elegerão os 
membros do Comitê de Assessoramento Técnico.

Os novos representantes dos patrocinadores também 
serão indicados para integrarem os Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal.

As eleições garantem ao participante e ao assistido a 
representatividade nos órgãos de governança da Enti-
dade, sendo o Conselho deliberativo o órgão que defi-
ne as diretrizes da Fundação e o Conselho Fiscal o que 
fiscaliza os atos de gestão.

A eleição será realizada em fevereiro de 2017, por meio 
de sistema eletrônico de votação e o pleito viabilizará 
a escolha de 2 conselheiros, uma vaga para o Conse-
lho Deliberativo e outra para o Fiscal, com mandato de 
quatro anos, sendo que cada titular terá o seu suplente. 
A composição dos conselhos tem 50% dos integrantes 
eleitos pelos participantes e 50% indicados pelos pa-
trocinadores da Funpresp-Jud.

Podem ser candidatos os membros ou servidores do 
Poder Judiciário da União e do Ministério Público da 
União, desde que sejam participantes ou assistidos 

A Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc) aprovou, em 25 de agosto, a 
habilitação dos membros da Diretoria Executiva 

da Funpresp-Jud: a Diretora-Presidente, Elaine de Oli-
veira Castro, os Diretores de Administração, Marcio 
Lima Medeiros, de Seguridade, Edmilson Enedino das 
Chagas, e de Investimentos, Ronnie Gonzaga Tavares. 

O Diretor de Investimentos também foi habilitado 
como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualifi-
cado (AETQ), responsável pela gestão, alocação, super-
visão, controle de risco e acompanhamento dos recur-
sos garantidores dos planos sob a gestão da Fundação 
(Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa) 
e pela prestação de informações relativas à aplicação 
desses recursos. O Diretor de Seguridade foi habilitado 
como Administrador Responsável pelo Plano de Bene-
fícios (ARPB). 

inscritos no Plano de Benefícios JusMP-Prev e façam 
parte de uma chapa completa, com a indicação dos 4 
(quatro) candidatos (titulares e suplentes) para os Con-
selhos Deliberativo e Fiscal, observando os grupos de 
representação dos patrocinadores previstos nos ane-
xos do Edital de Convocação. O período de inscrição 
das chapas será divulgado em breve.

O candidato eleito deverá ainda obter,  previamente à 
posse, o Atestado de Habilitação de Conselheiro de En-
tidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), 
a ser expedido pela Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Previc), órgão de fiscalização 
das EFPC, conforme o disposto no artigo 6º da Instru-
ção PREVIC nº 28, de 12 de maio de 2016.

A habilitação é um processo novo realizado pela Previc 
para verificar o atendimento aos requisitos condicio-
nantes ao exercício de cargos ou funções nos órgãos 
de governança da EFPC.

Além da habilitação, o conselheiro deverá, no prazo de 
um ano, a contar da data da posse, obter certificação 
que atestará, por meio de processo realizado por insti-
tuição autônoma certificadora reconhecida pela Supe-
rintendência, a comprovação de atendimento e verifi-
cação de conformidade com os requisitos técnicos ne-
cessários para o exercício do mandato nos conselhos.

O deferimento atende a Instrução Previc nº 28/2016, 
que estabelece os procedimentos para certificação, ha-
bilitação e qualificação dos profissionais de entidades 
fechadas de previdência complementar.

Para serem habilitados, os profissionais precisam aten-
der requisitos como experiência profissional compro-
vada de no mínimo três anos no exercício de atividades 
nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, 
de fiscalização ou de auditoria; ter certificação emitida 
por entidade especializada e não haver sofrido penali-
dade administrativa por infração da legislação da segu-
ridade social, inclusive da previdência complementar 
ou como servidor público.

Os atestados de habilitação e as certificações dos di-
rigentes podem ser consultados no currículo resumi-
do de cada dirigente na área “quem somos” no site da 
Funpresp-Jud.



Portal Vida Previdenciária 

OPrograma de Educação Financeira e Previden-
ciária da Funpresp-Jud, Vida Previdenciária, 
tem desde 1º de agosto um portal exclusivo 

para fornecer dicas e orientar os usuários, facilitando 
o acesso a temas como orçamento doméstico, inves-
timentos e previdência. O Portal, já no primeiro mês, 
teve mais de 1.619 visualizações.

A implantação do programa por meio de uma plataforma 
disponível para computadores, tablets e smartphones visa 
alcançar uma maior quantidade de usuários, atenden-
do ao objetivo estratégico da Funpresp-Jud de promo-
ver a educação financeira e previdenciária aos servido-
res e membros dos patrocinadores.

O Portal está recheado de notícias, dicas de livros, vídeos, 
artigos, planilhas e simuladores voltados a ampliar a com-
preensão sobre previdência, administração de recursos e 
formação de poupança, com atualizações constantes.

A Fundação disponibiliza uma oportunidade de apren-
dizado e conhecimento de conteúdos específicos e 
interessantes a todos os visitantes do nosso sítio ele-
trônico, em especial àqueles que queiram aprender a 
planejar o futuro e manter o orçamento pessoal e fa-
miliar em equilíbrio.    

Acesse o Vida Previdenciária disponível no site da Fun-
presp-Jud www.funprespjud.com.br.

Funpresp-jud no 37º Congresso dos Fundos de Pensão

O Congresso teve uma programação intensa e de 
muito conteúdo. Foram três dias de palestras 
com temas práticos, que trouxeram conheci-

mento a todos os congressistas. A Funpresp-Jud apre-
sentou palestra técnica e é considerada  um caso de 
sucesso de governança e inovação no sistema.

O Diretor de Administração da Funpresp-Jud, Mar-
cio Medeiros, foi convidado a apresentar o Painel de 

Governança e Transparência: “Como Contar História 
com Indicadores com Uso da Tecnologia de Business 
Intelligence”.  

A apresentação abordou o projeto de construção de 
uma nova ferramenta de comunicação de resultados 
que compartilha informações, usando visualização e 
interação com indicadores.



Reaberto prazo para migração de regime de 
previdência do servidor público federal

O membro ou servidor que ingressou no serviço 
público federal antes de 14 de outubro de 2013 
ganhou novo prazo para fazer a opção de mi-

gração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
que proporciona uma aposentadoria integral ou pela 
média remuneratória, para o novo RPPS que propor-
ciona uma aposentadoria limitada ao teto do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS/INSS). 

Sancionada no dia 29 de julho, a Lei nº 13.328/2016 
reabriu o prazo para a opção prevista no inciso II do 
art. 3º da Lei no 12.618, de 30 de abril de 2012, por 24 
meses (até 28/7/2018). 

Os membros ou servidores empossados antes de 
14/10/2013 que migrarem de regime poderão aderir à 
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Funpresp-Jud como participantes patrocinados, com 
direito à contrapartida da União. O membro ou servidor 
que optar pela migração terá direito a um benefício es-
pecial. O valor será pago pelo RPPS da União, por oca-
sião da aposentadoria, com base nos valores e quantida-
de de contribuições efetuadas para os Regimes Próprios.

As alíquotas de contribuição para a Funpresp-Jud 
variam de 6,5% a 8,5% sobre a remuneração de par-
ticipação, que é a diferença entre a o teto do INSS 
(R$ 5.189,82) e a remuneração recebida pelo mem-
bro ou servidor. 

A mudança de regime deve ser solicitada à área de ges-
tão de pessoas do órgão no qual o membro ou servi-
dor trabalha.


