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EDITORIAL

Nesta edição divulgamos o resultado dos 
Encontros Regionais 2017 e dos eventos 
via webinar, que tiveram grande participa-

ção dos Representantes Funpresp-Jud.

Nos próximos dias disponibilizaremos a plataforma 
de Ensino a Distância (EAD) com o primeiro curso, 
“Noções básicas sobre o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) do servidor público federal”, 
com o objetivo de informar e capacitar cada vez 
mais o membro ou servidor do Poder Judiciário e 
do Ministério Público.  

Dando continuidade às ações programadas, lan-
çamos o novo simulador de benefícios para quem 
pretende aderir ao Plano como participante vin-
culado. Com a ferramenta é possível realizar a si-
mulação, de forma simples, para obter o valor esti-
mado da reserva acumulada e do benefício mensal 
que o participante receberá quando se aposentar.

Não poderíamos deixar de registrar também que 
o prazo de migração para o novo regime de pre-
vidência foi reaberto até 28/7/2018, para aqueles 
que queiram optar pela limitação das contribuições 
e dos proventos de aposentadoria ao teto do re-
gime geral de previdência social, com garantia de 
um benefício especial a ser pago pela União. Para 
os que fizerem essa opção, a adesão ao Plano de 
Benefícios JusMP-Prev como participante patro-
cinado é extremamente importante para garantir 
renda adequada ao se aposentar, pois não basta 
decidir apenas se preocupando com o momento 
atual, mas é mais importante ainda que a decisão 
envolva a garantia de que não haja queda no pa-
drão de vida no futuro.   

Outra notícia importante é o enquadramento da 
Fundação como Entidade Sistemicamente Impor-
tante (ESI) para o sistema de previdência comple-
mentar fechado, junto com outros 16 fundos de 
pensão. Isso significa que as ESI estarão sujeitas 
à supervisão permanente da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
fortalecendo a segurança dos participantes e do 
sistema.

Lembramos que o Prêmio Funpresp-Jud continua 
em andamento e ainda há tempo para se inscre-
ver no concurso de frases e redobrar o esforço da 
campanha, pois o prazo se encerra em 31 de julho. 

Por fim, demos mais um passo na gestão e trans-
parência, abrindo processo seletivo nacional para 
que também servidores e membros dos patrocina-
dores da Funpresp-Jud possam integrar o Comitê 
de Investimentos e Riscos (COINV) e participar do 
processo de investimentos dos recursos adminis-
trados pela Fundação.

Não deixe de acompanhar mensalmente a rentabi-
lidade dos investimentos e a evolução das adesões 
ao Plano JusMP-Prev. Atualmente já temos quase 8 
mil participantes e administramos um patrimônio 
de mais de R$ 118 milhões.

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

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.



Eventos foram realizados com objetivo 
de aperfeiçoar o atendimento dos 
interessados em aderir à previdência 
complementar

Cerca de 180 servidores que atuam na área de ges-
tão de pessoas, Representantes Funpresp-Jud, além 
de outros servidores interessados, oriundos de 53 

patrocinadores e 1 sindicato (Sindicato dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais), participaram 
da rodada dos Encontros Regionais nas 5 regiões brasilei-
ras, no período de 12 de maio a 30 de junho.

Os eventos foram realizados no Rio de Janeiro (12/5), 
Belém (19/5), Florianópolis (26/5), Recife (02/6), São 
Paulo (7/6), Belo Horizonte (23/6) e Brasília (30/6), e re-
presentaram mais uma oportunidade para capacitar os 
servidores no desempenho das suas atribuições, além 
de informar sobre os resultados obtidos pela Fundação.

Na semana em que ocorreu cada Encontro Regional a Di-
retoria de Seguridade proferiu 8 palestras nos órgãos pa-
trocinadores das cidades visitadas, com a participação de 
200 membros e servidores. Também foram realizadas, na 
ocasião, 35 visitas institucionais aos tribunais e procura-
dorias pela Diretora-Presidente e Diretor de Seguridade.

Nos eventos foram divulgados pela Diretora-Presiden-
te, Elaine de Oliveira Castro, os resultados obtidos pela 
Fundação em 2016 e até maio de 2017, os projetos em 
andamento e as novidades para este ano, dentre os 
quais se destaca o lançamento da plataforma de Ensi-
no a Distância (EAD). 

O Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Cha-
gas, apresentou a proposta de reforma da previdência 
(PEC 287), a migração de regime e o cálculo do bene-
fício especial, bem como proporcionou espaço para 
compartilhamento de experiências, esclarecimentos 
de dúvidas e levantamento de sugestões para o desen-
volvimento das funções de Representantes.

Nos Encontros Regionais foram entregues materiais 
específicos, como o folder elaborado para aborda-
gem dos membros e servidores que estão submeti-
dos ao teto do RGPS e ainda não aderiram ao Plano 
de Benefícios JusMP-Prev, demonstrando as perdas 
anuais relativas às contribuições dos patrocinadores, 
e cartaz para divulgação do Concurso de Frases do 
Prêmio Funpresp-Jud. Os órgãos patrocinadores que 
quiserem material de divulgação poderão solicitar à 
Assessoria de Comunicação e Marketing, pelo ende-
reço eletrônico: sap@funprespjud.com.br.



Total de Participantes =7.798
(Posição em 12/6/2017) 

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 maio. 

*



AFunpresp-Jud lança um novo simulador de benefí-
cios para quem pretende aderir ao Plano de Bene-
fícios JusMP-Prev como participante vinculado.

Membros e servidores que pertencem ao regime ante-
rior, com proventos de aposentadoria calculados pela 
integralidade ou média salarial, podem investir em 
previdência complementar e garantir uma renda su-
plementar na aposentadoria, tornando-se um parti-
cipante vinculado. Essa proteção adicional é impor-
tante, pois as perdas ao se aposentar podem variar 
de 10 a 50% da remuneração recebida em atividade.

Escolher a Funpresp-Jud para fazer previdência comple-
mentar tem muitas vantagens. Por não ter finalidade 
lucrativa, a Fundação repassa aos participantes 100% 
da rentabilidade líquida obtida nos investimentos 
e eles ainda têm o ganho imediato do benefício fiscal 
de até 27,5%, pois as contribuições são descontadas 
diretamente na folha de pagamento. Nas demais en-
tidades de previdência complementar, o ganho tribu-
tário somente ocorrerá no ajuste anual do imposto de 
renda. Isso faz uma diferença enorme no longo prazo.

Além disso, o participante pode fazer a portabilida-
de sem perda financeira dos recursos existentes em 
outro plano de previdência fechado ou aberto (PGBL), 

visto que não há taxa de entrada e nem impostos. 
Ele traz seu plano de previdência para a Funpresp-Jud 
e ainda deixa de pagar a taxa de administração co-
brada pela instituição de origem (aquela cobrada anu-
almente sobre o saldo acumulado = contribuições + 
rentabilidade da aplicação financeira). 

Muitos membros e servidores já aderiram e portaram 
seus recursos de outros planos de previdência para a Fun-
dação. Já são mais de R$ 7 milhões recebidos de porta-
bilidade de outras entidades abertas ou fechadas.

Outra grande vantagem é a ausência de cobrança de 
qualquer taxa sobre os valores das contribuições facul-
tativas. Essa contribuição pode ser incluída, excluída, 
aumentada ou diminuída a qualquer tempo. A taxa de 
carregamento é cobrada somente sobre a contribuição 
vinculada (obrigatória), e representa apenas, em valo-
res de junho, a R$ 5,88 por mês. Isso quer dizer que o 
participante vinculado só paga esse valor, independen-
temente de contribuir com R$ 100,00, R$ 1.000,00 ou 
qualquer outro valor a mais que queira.

Com a ferramenta, disponível no sítio eletrônico, é pos-
sível realizar a simulação, de forma simples, para obter 
o valor estimado da reserva acumulada e do benefício 
mensal que receberá quando se aposentar.

ASuperintendência Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc), órgão de fiscalização das En-
tidades Fechadas de Previdência Complemen-

tar (EFPC), publicou em seu site conjunto de medidas 
que consolidam o modelo de Supervisão Baseada em 
Risco (SBR), priorizando a proporcionalidade regulató-
ria, promovendo o caráter preventivo e o aperfeiçoa-
mento da gestão de riscos nas EFPC.

A Instrução nº 5, de 29/5/2017, estabelece critérios 
para o enquadramento das fundos de pensão em 
funcionamento como Entidades Sistemicamente Im-
portantes (ESI), para fins de supervisão prudencial e 

proporcionalidade regulatória. Os critérios de clas-
sificação consideram o porte e a relevância da EFPC 
para o sistema, a partir de indicadores de volume de 
provisão matemática e classificação como entidades 
de servidores públicos, criadas com fundamento no 
artigo 40, §§ 14 e 15 da Constituição Federal. A Fun-
presp-Jud foi enquadrada como uma ESI, junto com 
outros 16 fundos de pensão. Dentre os fundos de 
servidores públicos também constam dessa relação 
a Funpresp-Exe e a SP-Prevcom.

As ESI estarão sujeitas à supervisão permanente, for-
talecendo a segurança dos participantes e do sistema.

Funpresp-Jud é enquadrada 
como Entidade Sistemicamente 
Importante pela Previc

Simulador
simplificado para
membros e 
servidores



Aposse realizada em Brasília contou com a presen-
ça do Sr. Amarildo Vieira de Oliveira, Presidente 
do Conselho Deliberativo da Entidade, dos Con-

selheiros Deliberativos e Fiscais da antiga e da nova 
composição, além de toda a equipe da Funpresp-Jud.

A Diretora-Presidente, Sra. Elaine de Oliveira Castro, 
abriu o evento agradecendo o trabalho exemplar dos 
membros dos Conselhos durante o mandato. Deu 
boas-vindas aos novos membros, desejando a todos 
boa sorte e muito sucesso. 

O Sr. Amarildo Vieira falou sobre a importância dessa 
segunda eleição, da maior participação no processo 
eleitoral, agradeceu aos Conselheiros que se despe-
dem pelo excelente trabalho realizado e registrou que 
será boa a entrada de novos servidores, pois possibili-
tará aproveitar as novas ideias dos recém-chegados e a 
experiência dos membros que permanecem. 

Foram empossados os conselheiros deliberativos elei-
tos pelos participantes da Funpresp-Jud, os servidores: 
Sr. Celso de Oliveira e Sousa Neto (titular), do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), e o 
Sr. Camilo Rey Laureto (suplente), do Superior Tribu-
nal Militar (STM), e os conselheiros fiscais eleitos: Sra. 
Patrícia Silva Bernardi Peres (titular), do TJDFT, e o Sr. 
Pedro Vaz Samarco Freitas (suplente), do STM.

O Presidente do Conselho Deliberativo convidou todos 
os Conselheiros eleitos para assinarem os termos de 
posse e informou que os membros indicados pelos ór-
gãos patrocinadores em breve tomarão posse, após o 
processo de habilitação ser concluído pela Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
A designação dos membros indicados e eleitos ocorreu 
pela Portaria nº 145, de 29 de junho de 2017, do Supre-
mo Tribunal Federal.

Membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Funpresp-Jud tomam posse

Cerimônia ocorreu em 5 de julho, na sede da Funpresp-Jud



Asupervisão e fiscalização da Funpresp-Jud e do seu 
plano de benefícios compete à Superintendência 
Nacional de Previdência complementar (Previc). 

Essa atribuição, no entanto, não exime os órgãos patro-
cinadores da responsabilidade pela fiscalização sistemá-
tica das atividades da Entidade, como disposto no art. 
25 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.

A partir de 2014 tivemos auditorias anuais dos patroci-
nadores, realizadas por grupo composto por auditores 
de alguns patrocinadores, cujos resultados são enca-
minhados a todos, tanto no Poder Judiciário quanto no 
Ministério Público da União e também publicados no 
site da Funpresp-Jud, em: http://www.funprespjud.
com.br/quem-somos/transparencia/relatorios/

Para realizar a auditoria relativa ao exercício de 2016, o 
Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e o Ministério Público da 
União (MPU) publicaram a Portaria Conjunta nº 1, de 
3 de julho de 2017, que constitui uma comissão com 
essa finalidade, em cumprimento à previsão legal. 

A comissão é composta pelos servidores do STF, TSE, 
STJ, TST e MPU, das áreas administrativas com especia-

lização em contabilidade, controladoria e atuária.  Con-
sulte a portaria com a composição da comissão no link: 
http://www.funprespjud.com.br/portarias/

A Funpresp-Jud possui em sua estrutura organizacio-
nal uma Assessoria de Controle Interno, vinculada 
à Presidência, que é responsável por coordenar as 
atividades de controle interno e de gerenciamento 
de riscos da Funpresp-Jud, bem como por examinar e 
avaliar a efetividade dos sistemas de controle interno 
das unidades administrativas, operacionais e técnicas 
da Entidade, de modo a assegurar a observância às 
normas legais e regulamentares.

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e contro-
le interno da Funpresp-Jud. É composto por quatro 
integrantes, sendo dois representantes indicados pe-
los patrocinadores e dois representantes eleitos pelos 
participantes. 

Além disso, a Funpresp-Jud tem auditoria anual rea-
lizada por auditores externos independentes, cujos 
resultados são publicados no Relatório Anual de In-
formações aos Participantes, pois faz parte do con-
junto de documentos que acompanham o balanço 
anual da Fundação.

AFunpresp-Jud abriu processo seletivo nacional 
para que servidores ou membros dos órgãos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público da União 

possam compor o Comitê de Investimentos e Riscos 
(COINV). O resultado da avaliação curricular e as datas 
das entrevistas dos candidatos já foram divulgados. 
Acompanhe o andamento do processo pelo link:

Resultado preliminar da seleção para Comitê 
de Investimentos e Riscos

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/
2017/07/Edital_172017_Provimento_Vagas.pdf

O COINV é órgão auxiliar vinculado à Diretoria-Exe-
cutiva, de caráter consultivo, responsável por avaliar 
propostas de investimentos a serem realizados pela 
Entidade, bem como seus respectivos riscos.



Prêmio 
Funpresp-Jud
AFundação divulga os últimos resultados parciais 

até 10 de julho da campanha de adesão iniciada 
em 20 de setembro de 2016.

No Grupo I quem está em 1º lugar é Maria Helena 
Laturner, da SJMT, com 22 pontos; em 2º está José de 
Ribamar de Sousa Chagas Júnior, do TRT-16, com 20 
pontos; em 3º lugar está Maria Helena Laturner, da 
SJMT, com 18 pontos.

No Grupo II a liderança continua com a Representan-
te do TJDFT, Patrícia Silva Bernardi Peres, com 313 
pontos; seguida do Representante do TRT-2, João Ga-
briel Trivellato França, com 186 pontos; em 3º lugar, 
Andreia Ferreira Lemes, do TRT-15, com 102 pontos. 

O objetivo da Campanha de Adesão é incentivar o tra-
balho dos nossos Representantes nos órgãos patrocina-

dores. Os patrocinadores estão divididos em dois gru-
pos por quantidade de servidores e membros ativos que 
possuem: Grupo I para até 1000 e o Grupo II a partir de 
1001. A campanha termina em 31 de julho de 2017.

O vencedor da campanha de cada grupo receberá o 
prêmio de uma bolsa de estudos para o 38º Congres-
so Brasileiro dos Fundos de Pensão, em 2017, orga-
nizado pela Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar (ABRAPP), incluídas 
despesas com diárias e passagens, custeadas de acor-
do com as normas especificas da Funpresp-Jud.

A premiação ainda é composta por outra modalidade, o 
concurso de frases.

Mais informações sobre o Prêmio poder ser solicitadas 
pelo e-mail: premio@funprespjud.com.br.

Operíodo para a inscrição do Concurso de frases do Prêmio 

Funpresp-Jud é até 31 de julho, inscreva-se!

O concurso de frases tem por objetivo estimular a participação e a re-

flexão da sociedade em relação à importância da previdência comple-

mentar, 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, desde que aten-

dam as regras do edital do Prêmio disponível no site da Fundação.

Inscrições: http://www.funprespjud.com.br/premio

Campanha de Adesão 
Parciais



Os eventos via webinar sobre 
a “Reforma da Previdência” e 
“Benefício Especial”, realiza-

dos pelo Diretor de Seguridade da 
Funpresp-Jud, Edmilson Enedino das 
Chagas, em 22 de março e 7 de abril, 
tiveram grande audiência, com mais 
de 1.100 pessoas online e cerca de 
230 participantes ativos nos chats. 

Participantes, membros e servido-
res de cerca de 27 órgãos patroci-
nadores participaram ativamente 

Eventos via webinar tiveram grande audiência 

Reaberto prazo para migração de 
regime de previdência

do chat (PRT-10, PRT-15, STF, TJDFT, STJ, MPDFT, TSE, 
PGR, TRT-1, TRT-12, TRT-13, TRT-15, TRT-23, TRF-2, TRF-
3, TRF-4, SJRN, JFSC, SJAM, TRE-PR, TRE-MG, TRE-RN, 
TRE-MA, TRE-TO, PR-SC, PR-SP, PR-PR).

Essa experiência começou em 2016 com palestras de 
educação financeira e será repetida no segundo se-
mestre com novos temas de interesse do público da 
Funpresp-Jud. 

O webinar foi um evento interativo realizado pela inter-
net, por meio de um link, o que permitiu que o Diretor 
respondesse diversas perguntas e prestasse esclareci-
mentos sobre migração de regime e cálculo do benefí-
cio especial.

Quem não acompanhou os eventos pode acessar as 
palestras no canal da Fundação no youtube:  
https://www.youtube.com/user/funprespjud.

Omembro ou servidor que ingressou no serviço 
público federal antes de 14 de outubro de 2013 
tem novo prazo para fazer a opção de migra-

ção 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).

A Lei nº 13.328/2016 reabriu o prazo para a opção pre-
vista no inciso II do art. 3º da Lei no 12.618, de 30 de 
abril de 2012 até 28/7/2018. 

Os membros ou servidores empossados antes de 
14/10/2013 que migrarem de regime poderão aderir 
à Funpresp-Jud como participante patrocinado, com 
direito à contrapartida da União. 

O membro ou servidor que optar pela migração terá 
direito a um benefício especial. O valor será pago pelo 
RPPS da União, por ocasião da aposentadoria, com 
base nos valores e quantidade de contribuições efetu-
adas para os Regimes Próprios. 

Vale ressaltar que a mudança de regime é uma opção 
é irrevogável e irretratável.

Para calcular o benefício especial é necessário solicitar 
um demonstrativo com todas as contribuições realiza-
das ao longo da carreira. Acesse nosso simulador no 
link: http://www.funprespjud.com.br/reforma-da-
previdencia-e-beneficio-especial/

As alíquotas de contribuição para a Funpresp-Jud variam 
de 6,5% a 8,5% sobre a remuneração de participação, 
que é a diferença entre a o teto do INSS (R$ 5.531,31) e a 
remuneração recebida pelo membro ou servidor. 

A mudança de regime deve ser solicitada às áreas de 
gestão de pessoas do órgão no qual o membro ou ser-
vidor trabalha.

Quem preferir se manter no regime anterior também 
pode aderir à Funpresp-Jud como participante vincula-
do, para ter uma renda suplementar na aposentadoria. 
Ou seja, sem a contrapartida da União e sem abrir mão do 
regime da integralidade ou da média remuneratória.
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AFunpresp-Jud lançará a plataforma de Ensino a 
Distância (EAD) nos próximos dias com o primeiro 
curso: “Noções básicas sobre o Regime de Previ-

dência Complementar (RPC) do servidor público federal”.  

O curso será autoinstrucional com conteúdos e exercí-
cios distribuídos em 5 módulos. 

São utilizados exemplos práticos e contextualizados à 
realidade dos membros e servidores, com uma lingua-
gem apropriada que leve os participantes a aprende-
rem sozinhos, desenvolvendo um pensamento reflexivo 
sobre o tema.

Os módulos são: Introdução ao RPC, A Previdência Com-
plementar dos servidores públicos, Plano de Benefícios 
JusMP-Prev, Sistema tributário aplicável à Previdência 
Complementar e Normas legais e regulamentares.

O curso visa incorporar a cultura financeira e previden-
ciária, reconhecer os conceitos básicos de previdência 
complementar, identificar quem está subordinado às 
regras do RPC e aqueles que possuem direito ao bene-
fício especial, distinguir os benefícios e institutos do Pla-
no de Benefícios e relacionar os regimes de tributação 
à fase de acumulação e de recebimento dos benefícios.

Ao final dos módulos os participantes deverão ter no-
ções básicas sobre o RPC e conceitos importantes so-
bre a previdência complementar e sua relevância para 
a vida do servidor público, que poderá fazer uso dela 
como um instrumento compensatório das perdas sala-
riais que podem ocorrer na aposentadoria.

Em breve a plataforma estará disponível no sítio ele-
trônico www.funprespjud.com.br. Aguarde!

Plataforma EAD


