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N esta edição divulgamos o resultado da pes-
quisa de satisfação realizada com nossos 
Representantes, a cerimônia de 3 anos da 

Fundação e premiação dos ganhadores do Prêmio 
Funpresp-Jud 2016 e o início da inscrição das chapas 
para o processo eleitoral 2017. As eleições garantem 
ao participante e ao assistido a representatividade 
nos órgãos de governança da Funpresp-Jud. 

Como o fim de ano se aproxima, é o momento ideal 
para os participantes se planejarem, programarem-
-se para fazer contribuições facultativas esporádi-
cas, pois assim eles podem aproveitar melhor o be-
nefício fiscal ao fazer sua declaração de imposto de 
renda. Já está disponível no site o novo simulador 
simplificado, que vai auxiliar nesse planejamento. 

Dando continuidade ao programa de educação fi-
nanceira e previdenciária da Fundação, realizamos 
o primeiro evento via webinar, com consultor finan-
ceiro da Oficina das Finanças, com o tema “Ter equi-
líbrio financeiro é suficiente?”. No dia 24 de novem-
bro será o segundo evento denominado “Práticas 
para sustentabilidade financeira” e haverá sorteio 
de livros e consultorias exclusivas. 

Uma ação importante realizada para melhorar a 
parceria e o relacionamento com as associações de 
classe dos membros e servidores foram os “Cafés 
Funpresp-Jud” que ocorreram em Brasília nos me-
ses de outubro e novembro, com o objetivo de de-
monstrar os resultados dos investimentos; número 
de participantes e patrimônio administrado pela En-
tidade; bem como o debate de assuntos atuais. 

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

91% dos Representantes 
Funpresp-Jud recomendam a 
adesão ao Plano de Benefícios

AFunpresp-Jud é recomendada por 91,1% dos Re-
presentantes que apresentam o Plano de Bene-
fícios JusMP-Prev aos membros e servidores. É o 

que revela a pesquisa realizada pela Fundação, durante 
o mês de setembro, que teve 12,6% de participação da 
base dos Representantes Funpresp-Jud.

O objetivo da pesquisa foi medir o grau de interação 
do Representante com a Fundação, avaliar o entendi-
mento do Plano de Benefícios, saber a opinião sobre as 
rotinas operacionais e sobre o material de divulgação, 
além de receber sugestões de melhorias.

Cerca de 21,7% dos pesquisados se sentem muito fami-
liarizados com o Plano de Benefícios e 60,8% conhecem 
as regras básicas; 71% consideram o atendimento da 
Funpresp-Jud às demandas responsivo e 84% conside-
ram a equipe da Entidade profissional.

Os meios mais utilizados para divulgação do Plano de 
Benefícios são o site, a cartilha e o folder. O Manual do 
Patrocinador atende às necessidades para 66,6%, o Por-
tal do Patrocinador é considerado bom por 82,6%, o ma-
terial de apoio é considerado bom por cerca de 84,6%, 
e a maneira de nos comunicar com os Representantes 
foi considerada satisfatória por 79,7% dos pesquisados.

Quanto aos canais de capacitação que melhor atenderiam 
as demandas, a maior preferência ficou entre o EAD com 
47,6% e o canal presencial com 34,8%. Nos canais de rela-
cionamento, houve um grande interesse pelo chat, cerca 
de 38,7%, visita presencial de 22,4% e whatsapp de 21,4%.

A Funpresp-Jud, empenhada em melhorar o processo de 
formação e atualização dos Representantes Funpresp-
-Jud, propôs alguns temas a serem reforçados, dentre 
eles: procedimentos operacionais, regras do Plano de 
Benefícios, legislação e normas e simulações.
 
Para a Diretora-Presidente, Elaine de Oliveira Castro, a 
pesquisa auxilia a Entidade a entender os anseios dos 
Representantes Funpresp-Jud e a aperfeiçoar a parceria 
existente, pois eles são fundamentais no relacionamen-
to com os patrocinadores e participantes. O trabalho 
dos Representantes é essencial para que a Fundação 
esteja cada vez mais próxima dos membros e servido-
res do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. 

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.



Inscrição das chapas para as eleições 2017 dos 
Conselhos da Funpresp-Jud 

A  Funpresp-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.

A composição dos conselhos tem 50% dos integrantes 
eleitos pelos participantes e 50% indicados pelos pa-
trocinadores da Funpresp-Jud.

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 de 1º a 7 de fevereiro de 2017, 
por meio de sistema eletrônico de votação e o pleito 
viabilizará a escolha de 2 conselheiros, uma vaga para 
o Conselho Deliberativo e outra para o Conselho 
Fiscal, com mandato de quatro anos, sendo que cada 
titular terá o seu suplente. 

Podem ser candidatos os membros ou servidores do 
Poder Judiciário da União e do Ministério Público da 
União, desde que sejam participantes ou assistidos ins-
critos no Plano de Benefícios JusMP-Prev.

Os candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal de-
vem fazer parte de uma chapa completa, com a indica-
ção dos 4 (quatro) candidatos (titulares e suplentes), ob-
servando os grupos de representação dos patrocinado-
res previstos nos anexos IV e V do Edital de Convocação: 

• Para o Conselho Deliberativo, uma vaga (titular 
e suplente) para o Grupo III, composto por mem-

bros ou servidores da Justiça Federal, Justiça Elei-
toral, TJDFT, Justiça Militar, STF, STJ e CNJ.

• Para o Conselho Fiscal, uma vaga (titular e su-
plente) para o Grupo II, composto por membros 
ou servidores da Justiça do Trabalho, Justiça Fede-
ral, TJDFT e Justiça Militar.

Para o Comitê de Assessoramento Técnico serão escolhi-
dos 2 membros ou servidores, para as 2 vagas (titulares e 
suplentes) com mandato de quatro anos, sendo uma vaga 
para a área de investimentos ou finanças e uma vaga 
para a área de atuária, matemática ou estatística.

Toda documentação exigida está prevista no artigo 17 
do Regulamento Eleitoral e item 22 do Edital de Convo-
cação das Eleições 2017 e as inscrições das chapas e can-
didaturas individuais deverá ser entregue ou enviada pe-
los correios para a sede da Funpresp-Jud, no endereço: 
SCLRN 702/703 – Bloco B - Térreo – Lojas 40 e 50 - Edifício 
Benvenuto - Asa Norte – Brasília/ DF - CEP: 70.720-620.

A campanha eleitoral começa em 28 de dezembro e 
termina 31 de janeiro de 2017.

O candidato a conselheiro eleito deverá ainda obter, pre-
viamente à posse, o Atestado de Habilitação de Conse-
lheiro de Entidade Fechada de Previdência Complemen-
tar (EFPC), a ser expedido pela Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar (Previc), órgão de 
fiscalização das EFPC, conforme o disposto no artigo 6º 
da Instrução MTPS/PREVIC nº 28, de 12 de maio de 2016.

Além da habilitação, o conselheiro deverá obter certifi-
cação, no prazo de um ano a contar da data da posse, 
em instituição reconhecida pela Previc.

Período de inscrição já começou e termina em 9 de dezembro



Funpresp-Jud promove Café com Associações de 
membros e servidores

ADiretoria Executiva e Conselheiro Deliberativo da 
Funpresp-Jud se reuniram com seis Associações 
de membros e servidores, a Associação dos Juí-

zes Federais do Brasil (AJUFE),  Associação do Ministé-
rio Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), 
Associação dos servidores do Tribunal Superior Eleito-
ral (ASSERTSE), Associação dos Servidores da Justiça do 
Distrito Federal (ASSEJUS), Associação dos Servidores 
da Justiça Federal da 1 Região (ASSEJUFE) e Associação 
dos Servidores do STJ e CJF (ASSTJ) nos dias 17 de outu-
bro e 18 de novembro, em Brasília.

A Diretoria apresentou o Painel de Governança e Trans-
parência, os resultados dos investimentos e o retrato 
da população de participantes do Plano de Benefícios 
JusMP-Prev. Nesses três anos de existência, completa-
dos no dia 14 de outubro, a Funpresp-Jud tem motivos 
para comemorar: administra hoje um patrimônio de 
aproximadamente R$80 milhões e já conta com quase 
6.000 participantes.

O encontro também possibilitou o debate de temas 
atuais, como a reforma da previdência e a reabertura 
do processo de migração de regime, bem como seus 
impactos na vida dos membros e servidores públicos. 
Nesse cenário, a previdência complementar se torna 
cada vez mais relevante e a Funpresp-Jud se reafirma 

como meio para garantir formação de patrimônio e 
renda adequada na aposentadoria.

Os representantes das Associações ressaltaram a im-
portância da educação financeira e previdenciária dos 
servidores e membros, principalmente nessa fase de 
discussão de reforma da previdência, pois eles estão 
receosos com o que pode ser aprovado e precisam es-
tudar novas opções para a aposentadoria. Também se 
surpreenderam com o resultado positivo dos investi-
mentos que a Fundação obteve durante o ano de 2016.

O Conselheiro Deliberativo, Cícero Rodrigues Gomes, 
agradeceu a presença das entidades,  reforçou a im-
portância dessa aproximação e ressaltou “contamos 
com a atuação de vocês para fazer essa ponte com 
os membros e servidores para informar sobre a pre-
vidência complementar e prestar esclarecimentos. A 
transparência é muito importante em todos os atos da 
Fundação e estamos entregando uma boa rentabilida-
de aos nossos participantes”.

O apoio das Associações e a parceria com a Funpresp-
-Jud são fundamentais para que os benefícios da pre-
vidência complementar possam ser estendidos a um 
público cada vez maior, garantindo proteção e segu-
rança a todos.



Total de Participantes = 5.990
(Posição em 10/11/2016) 

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 webinar “Ter equilíbrio financeiro é sufi-
ciente?” realizado em 11 de novembro pelo 
consultor financeiro Leonardo Silva, da Oficina 

das finanças, teve grande participação, com cerca de 
225 pessoas online e mais de 50 participantes ativos 
no chat, um saldo muito positivo para essa primeira 
experiência.

Os objetivos são ajudar as pessoas desenvolverem no-
vos hábitos financeiros, estimular o uso sustentável do 
dinheiro e compartilhar estratégias práticas para se-
rem aplicadas imediatamente.

O webinar é um evento interativo realizado pela inter-
net, por meio de um link, onde perguntas e respostas 
ocorrem em tempo real, por meio de chat. Ao final do 

Primeiro webinar 
promovido pela 
Funpresp-Jud foi 
um sucesso
Agende-se para o próximo no dia 24 
de novembro

evento, o palestrante fez sorteio de 4 livros e 2 consul-
torias online.

O conteúdo programático será desenvolvido nos dois 
eventos, um em 11 de novembro e outro no dia 24 de 
novembro e todos os membros e servidores do Bra-
sil inteiro podem participar. Quem não acompanhou 
o primeiro pode acessar a palestra no link:  https://
www.youtube.com/watch?v=RiLU2Cur_-4.

A segunda experiência abordará o tema “Práticas 
para sustentabilidade financeira”. Os assuntos a 
serem apresentados serão: diferença entre equilíbrio 
e sustentabilidade financeira; como gerar, gastar, re-
duzir desperdícios com pagamento de juros (dívidas), 
guardar dinheiro para objetivos de segurança e con-
forto (preparação para o momento da aposentado-
ria) no médio e longo prazo; e como ganhar dinheiro 
com investimentos. Também serão sorteados 4 li-
vros e 2 consultorias online. Participe! Basta acessar 
o link: https://livestream.com/accounts/2091831/
events/6580572.

O consultor Leonardo Silva é graduado em Gestão Fi-
nanceira, com especialização em Planejamento Estra-
tégico, empresário e investidor com independência 
financeira, fundador da empresa Oficina das Finanças 
e a Editora Oficina, a qual trabalha com educação finan-
ceira com método próprio e tem como objetivo ajudar 
as pessoas a construírem sustentabilidade financeira.  
Leonardo educa adultos e crianças por meio de Experi-
ências online, Programas de Educação Financeira na Es-
cola (Ensino infantil e fundamental I e II) e para famílias.



Funpresp-Jud comemora aniversário de 3 anos com 
os ganhadores do Prêmio Funpresp-Jud 2016 

O   aniversário da Fundação e a cerimônia de en-
trega do Prêmio Funpresp-Jud 2016 foram rea-
lizados em 21 de outubro, no Conselho Nacio-

nal do Ministério Público (CNMP), em Brasília. 

Nesses três anos de existência, completados no dia 14 
de outubro, a Funpresp-Jud tem motivos para comemo-
rar: administra hoje um patrimônio de aproximadamente 
R$80milhões e já conta com quase 6.000 participantes. Um 
vídeo demonstrou os resultados alcançados nesse período.

A apresentação do Dr. Marcos Cabrera sobre “Quali-
dade de Vida na Aposentadoria”, foi um dos pontos al-
tos do evento. O médico já proferiu diversas palestras 
nas áreas de qualidade de vida, aposentadoria, saúde, 
sexualidade e envelhecimento para várias instituições 
públicas e privadas, bem como inúmeras participações 
em programas de televisão.

O Prêmio foi idealizado com duas premiações, uma 
para concurso de artigo e outra para campanha de 
adesão dos membros e servidores ao Plano de Benefí-
cios JusMP-Prev.  

O vencedor do concurso foi o artigo de autoria do 
pseudônimo Aposentado Feliz da Vida, da Sra. Patrí-
cia Silva Bernardi Peres, servidora do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) de Brasí-
lia, disponível para consulta em nosso site, na área do 
patrocinador na parte de material de capacitação dos 
Representantes Funpresp-Jud.  

Patrícia relatou que o trabalho que realiza no TJDFT 
é de mudança de paradigma no serviço público, uma 
vez que o período de transição que os servidores estão 
passando merece ações e abordagem de educação fi-
nanceira e previdenciária, pois segundo ela: “Quem tem 
previdência complementar tem um patrimônio. Com o 
crescimento e fortalecimento da Funpresp-Jud, a con-
fiança dos servidores na Entidade tende a aumentar”.

Fotos: Antonio – Secom/PGR

Cerimônia contou com a palestra do médico geriatra Dr. Marcos Cabrera



Na campanha de adesão, no grupo I quem ficou em 
primeiro lugar foi a Representante do TSE, Simone 
Coelho Pereira Matsunaga, representada pela servi-
dora Monica Araújo Bagno.

Em 2º lugar o Representante Funpresp-Jud Marcos 
Fábio Moreira Rodrigues, do TRE-SE, não pode estar 
presente.

O servidor Pedro Vaz Sam Marco Freitas, do STM, fi-
cou na 3º colocação. No 4º lugar, ocorreu empate en-
tre a servidora Flávia Fernanda Ferreira da Silva, da 
SJMA e o servidor José de Ribamar de Sousa Chagas 
Júnior, do TRT-16. 

E 5º lugar, mais um empate entre os Representantes 
Anastacia Cristina Ferreira, da SJPE e Jammesson de 
Ataíde Guimarães, do TRT-19, que também não pude-
ram comparecer à cerimônia.

No grupo II quem foi o líder foi a Representante 
Patrícia Silva Bernardi Peres, do TJDFT, seguida da 

servidora Ana Paula Matias Cristalino do MPF, no 
2º lugar que foi representada pela colega Pâmella Silva 
de Oliveira. 

Na 3ª colocação ficou a servidora Isis Martins, do MPT.  
João Gabriel Trivellato França, do TRT-2 foi represen-
tado pela servidora Marta Steinbach, ficou com o quarto 
lugar e em 5º lugar, o Representante do TRE-RJ, Ricardo 
Kohler, não pode estar presente. 

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 
no mês de setembro. 

Ao final do evento, a Diretora-Presidente entregou 
uma placa de homenagem ao primeiro participante 
da Funpresp-Jud, o servidor do Ministério Público da 
União e Diretor de Seguridade da Funpresp-Jud, Dr. Ed-
milson Enedino das Chagas.



A Funpresp-Jud lançou novo simulador de benefícios 
simplificado para quem pretende aderir ao Plano 
de Benefícios como participante patrocinado.

Com a ferramenta, disponível no sítio eletrônico da 
Fundação, é possível simular contribuições com dife-
rentes percentuais e visualizar o valor estimado da re-
serva acumulada e do benefício que receberá quando 
se aposentar.

Novo simulador simplificado
No site, também está disponível o simulador completo, 
em planilha compatível com Microsoft Excel 2010 ou su-
perior, que pode ser baixado. Ele pode ser usado tanto 
para participantes patrocinados quanto para os partici-
pantes vinculados (membros ou servidores dos regimes 
anteriores de média remuneratória ou integralidade).

Acesse nosso site e conheça o novo simulador: 
www.funprespjud.com.br.

O participante que tiver cancelado sua inscrição 
do Plano de Benefícios, por qualquer motivo, 
poderá solicitar reativação da referida inscrição, 
na qual haverá a continuidade da contagem de 
vínculo ao plano, excluído o período em que não 
houve contribuições, com a manutenção do re-
gime tributário escolhido anteriormente.

O pedido de alteração do percentual de contribui-
ção dentro dos noventa dias da adesão automática 
(data da entrada em exercício) terá vigência ime-
diata, caso não tenha havido contribuições, ou a 
partir do mês seguinte, caso já tenha ocorrido al-
guma contribuição.

Alteração de percentual 
de contribuição na 
adesão automática

Reativação
de inscrição

Procedimentos importantes!



Prêmio 
Funpresp-Jud

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. 

Participe!

Para as contribuições facultativas esporádicas, o par-
ticipante deve fazer um DOC/TED ou transferência 
bancária para a Funpresp-Jud no Banco do Brasil, ag. 
4.200-5, conta 6.458-0, e encaminhar o comprovante 
para arquivos@funprespjud.com.br. 

Informações: (61) 3217-6598 e sap@funprespjud.com.br.
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Como proceder para realizar 
o aporte de contribuição 
facultativa esporádica?  

Os participantes do Plano de Benefícios já podem 
planejar contribuições facultativas. esporádi-
cas, preferencialmente até o dia 23/12/2016, 

para serem deduzidas no ajuste anual do imposto de 
renda de pessoa física (IRPF). A legislação tributária 
permite a dedução da contribuição à Previdência Com-
plementar da base de cálculo do imposto, até o limite 
de 12% da renda bruta anual tributável.

Nesse cálculo não são consideradas as contribuições 
patrocinadas (com paridade), podendo esse limite che-
gar a 20,5% se a alíquota escolhida for de 8,5%.

Com isso, o participante pagará menos imposto de 
renda e parte do que seria repassado aumentará a 
poupança previdenciária e o benefício futuro. A con-
tribuição facultativa esporádica pode ser feita em va-
lores a partir de 2,5% da respectiva remuneração de 
participação.

A conta deve ser feita individualmente para aproveitar 
melhor o incentivo fiscal e aumentar a reserva indivi-
dual previdenciária.

Participante pode reduzir IRPF 
com contribuição facultativa 
esporádica


