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EDITORIAL

N esta edição divulgamos os ganhadores da 
campanha de adesão e concurso de frases 
do Prêmio Funpresp-Jud 2017, bem como 

lançamos a edição 2018 da premiação. 

Outra novidade é o lançamento da Plataforma de 
Ensino a Distância (EaD) da Funpresp-Jud com o 
primeiro curso “Noções básicas sobre o Regime de 
Previdência Complementar (RPC) do servidor públi-
co federal”, instrumento eficaz para levar informa-
ção e capacitação aos Representantes Funpresp-Jud, 
às áreas de Gestão de Pessoas dos patrocinadores 
e aos membros e servidores interessados no tema, 
cada vez mais presente na vida de todos. 

Dando continuidade às ações programadas de ca-
pacitação, realizamos o terceiro Café com Represen-
tantes do ano, onde foi apresentada a estratégia de 
reversão de cancelamento de inscrições e a Platafor-
ma de Ensino a Distância (EaD), bem como foi expli-
cado como funciona o Plano de Custeio do Plano de 
Benefícios JusMP-Prev.

Por fim, encerramos com sucesso o processo sele-
tivo nacional para os membros externos do Comitê 
de Investimentos e Riscos (COINV), com a posse dos 
selecionados, para que possam participar do pro-
cesso de investimento dos recursos administrados 
pela Fundação.

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Funpresp-Jud lança 
plataforma de EaD

AFunpresp-Jud lança a plataforma de Ensino a Dis-
tância (EaD) com o primeiro curso “Noções bá-
sicas sobre o Regime de Previdência Comple-

mentar (RPC) do servidor público federal”.

O curso é autoinstrucional, gratuito, de livre acesso a 
qualquer pessoa interessada, com conteúdos e exer-
cícios distribuídos em 5 módulos, com 30 horas/aula.

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 reflexi-
vo 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 estar 
aptos a conhecer as noções básicas sobre o RPC, por 
meio de conceitos importantes da previdência comple-
mentar para a vida do servidor público, que poderá fa-
zer uso dela como um instrumento compensatório das 
perdas salariais ocorridas no período da aposentadoria.

A plataforma está disponível no site da Funpresp-Jud: 
www.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.



Prêmio 
Funpresp-Jud

AFundação divulga os últimos resultados da campa-
nha de adesão iniciada em 20 de setembro de 2016.

A campanha de adesão iniciada em 20 de setembro de 
2016 e finalizada em 31 de julho de 2017 teve como 
ganhadores no Grupo I, em 1º lugar,  Rita de Cássia 
Gonçalves Pinto, da SJMT, com 24 pontos; no 2º lugar, 
Pedro Vaz Sammarco Freitas, do STM, com 22 pontos 
(4 pontos de prospects e 18 de vinculados); no 3º lugar 
ficou Simone Coelho Pereira Matsunaga, do TSE, com 
22 pontos (4 pontos de prospects e 3 de vinculados); 
no 4º lugar ficou José de Ribamar de Sousa Chagas 
Júnior, do TRT-16, com 21 pontos, e em 5º lugar Maria 
Lusmar Caldeira Farias, do TRE-RO, com 18 pontos.

No Grupo II a liderança ficou com a Representante do 
TJDFT, Patrícia Silva Bernardi Peres, com 329 pontos; 
seguida do Representante do TRT-2, João Gabriel 
Trivellato França, com 185 pontos; em 3º lugar, Erica 
de Cerqueira Lima, do TRT-1, com 121 pontos; em 4º 
lugar, Andreia Ferreira Lemes, do TRT-15, com 107 
pontos; e em 5º lugar, Giselle Doria Salviani Morais, da 
SJSP, com 93 pontos. 
 

Ganhadores da 
Campanha de Adesão

O objetivo da campanha de adesão foi incentivar o tra-
balho dos Representantes Funpresp-Jud nos órgãos 
patrocinadores. Os patrocinadores foram divididos em 
dois grupos por quantidade de servidores e membros 
ativos que possuem: grupo I para até 1.000 e o grupo 
II a partir de 1.001. 

O vencedor da campanha de cada grupo recebeu o 
prêmio de uma bolsa de estudos para o 38º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, incluídas despesas 
com diárias e passagens, custeadas de acordo com as 
normas especificas da Funpresp-Jud. O evento é orga-
nizado pela Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar (ABRAPP) e ocorre-
rá de 4 a 6 de outubro, em São Paulo.

O que vem por aí
O evento de entrega do Prêmio Funpresp-Jud 2017 será 
realizado em novembro, em Brasília.

Rita de Cássia Gonçalves Pinto

Patrícia Silva Bernardi Peres



Ganhadores do Concurso de Frases 
Outra modalidade de premiação foi o concurso de fra-
ses, que teve por objetivo estimular a participação e 
a reflexão da sociedade em relação à importância da 
previdência complementar, destacando sua importân-
cia para o servidor público. 

Foram premiadas as 12 melhores frases com o valor de 
R$500,00 por frase escolhida. Caso o vencedor fosse par-
ticipante do Plano JusMP-Prev, receberia R$100,00 adi-
cionais por frase vencedora, como incentivo ao aporte 

de contribuição facultativa à sua conta individual. 

Dos ganhadores do concurso, a maioria era participan-
te do Plano de Benefícios JusMP-Prev: dos 11 ganhado-
res (Candice venceu com 2 frases), 7 servidores tiveram 
R$ 100,00 acrescidos ao seu prêmio. A sociedade tam-
bém marcou presença e prestigiou o concurso, obten-
do premiação para frases de 2 autores.

Confira a galeria de nossos ganhadores.

Ana Paula M. de Souza - SJRJ

Candice Maia Soares de Alcântara Pinto - MPDFT 

Manuella Andrade Coelho - JFBA

Clovis Manoel de Sousa - MPF

Moisés Adelson B. Ferreira - SJRJ 

Danielle de Lima Richter - TJDFT

Vanessa Ferreira Alves - MPF

Laís Araújo Guerra - TRT-2

Cláudio Francisco dos S. Cruz 

Saulo Augusto Félix de A. Serpa 

Alex Sandro P.da Silva - TRT-24
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Total de Participantes = 8.610
(Posição em 12/9/2017) 

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos
patrocinadores

10 maiores Patrocinadores Adesões por mês

8.610

Patrocinado

8.302

Vinculado

260

No prazo opção institutos

36

Autopatrocinado

12

PATROCINADOR

MPF

TJDFT

TRT-2

MPT

TRT-1

MPDFT

TRT-15

STJ

TRT-3

TRT-8

POSIÇÃO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

TOTAL

1.140
795
526
426
416
316
257
229
222
209

Fonte: Banco do Brasil e Caixa

PB

24

5.520

29.314

76.694

92.822

109.926

116.377

123.276

DATA

31/dez/13

31/dez/14

31/dez/15

31/dez/16

31/mar/17

30/jun/17

31/jul/17

31/ago/17

PGA

26.104

23.253

19.146

16.275

15.557

14.822

14.855

14.724

SALDOS SEGREGADOS POR
PLANOS (em R$ mil)

Fonte: Banco do Brasil e Caixa

PB

3,44%

5,79%

1,06%

0,96%

7,94%

Acumulado
1° Trimestre/2017

Acumulado
2° Trimestre/2017

Jul/2017

Ago/2017

Acumulado 
até ago/2017

PGA

3,22%

5,59%

1,20%

0,88%

7,80%

RENTABILIDADE NOMINAL
LÍQUIDA

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

*



Aedição do Prêmio Funpresp-Jud 2018 foi lança-
da com duas modalidades, uma para concurso 
de fotografia e outra para campanha de adesão. 

O concurso de fotografia destacará o que o partici-
pante do Plano de Benefícios JusMP-Prev pretende 
fazer quando se aposentar e tem por objetivo estimu-
lar a participação e a reflexão dos participantes em 
relação à importância da previdência complementar 
para sua aposentadoria. 

Serão premiadas as melhores fotografias até o limite 
12 (doze), com o valor de R$1.000,00 por vencedor. 
Somente poderão se inscrever os participantes do 
Plano de Benefícios JusMP-Prev, desde que aten-
dam as regras do edital do Prêmio.

Para a campanha de adesão participarão somente os 
órgãos patrocinadores. As adesões automáticas, 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 computadas as adesões cadastradas 
no Portal do Patrocinador.  O período da campanha 
é de 4 de setembro de 2017 a 29 de junho de 2018.

Os patrocinadores foram divididos em três grupos 
por quantidade de servidores e membros ativos que 
possuem: grupo I para até 600, grupo II de 601 a 1500 
e o grupo III a partir de 1501 servidores. 

Será premiado apenas um órgão patrocinador por 
grupo, cabendo a este a indicação do Representante 
Funpresp-Jud que receberá o prêmio. O vencedor da 
campanha de adesão de cada grupo receberá como 
prêmio uma bolsa de estudos para o 39º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, em 2018, organiza-
do pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (ABRAPP), incluídas 
despesas com diárias e passagens, custeadas de 
acordo com as normas especificas da Funpresp-Jud. 

Os 3 primeiros colocados de cada grupo receberão 
troféus nos Encontros Regionais 2018.

Conheça o Regulamento do Prêmio Funpresp-Jud 
2018 no site www.funprespjud.com.br. Mais infor-
mações podem ser solicitadas pelo e-mail: premio@
funprespjud.com.br.

Servidores de 9 órgãos patrocinadores de Brasília, 
que atuam na área de gestão de pessoas e como 
Representantes Funpresp-Jud, participaram do 

Café com Representantes, em 25 de agosto, na sede 
da Fundação.

Com o objetivo de discutir a estratégia de reversão de 
cancelamento de inscrições, explicar como funciona o 
Plano de Custeio do Plano de Benefícios JusMP-Prev e 
mostrar a Plataforma de Ensino a Distância (EaD) aos 
presentes, a Presidência e a Diretoria de Seguridade 
fizeram apresentações.

O Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, 
apresentou a estratégia que está sendo utilizada pela 
área de Relacionamento com o Participante para abordar 
os membros e servidores que cancelaram suas adesões 
automáticas, explicando que muitas vezes é a falta de in-
formação que causa o cancelamento e que, após os escla-
recimentos realizados, as reversões são efetivadas.

Prêmio 
Funpresp-Jud



O Coordenador de Atuária e de Benefícios, Humber-
to Costa, explicou o que é avaliação atuarial, como é 
realizado o estudo, quais são os objetivos, os dados e 
as hipóteses utilizados para dimensionar os compro-
missos do Plano de Benefícios JusMP-Prev, e por fim, 
apresentou o Plano de Custeio. 
 
Em primeira mão foi apresentada a Plataforma de Ead 
pela Diretora-Presidente, Elaine de Oliveira Castro, que 
em breve estaria disponível no site da Fundação com 
o primeiro curso, “Noções básicas sobre o Regime da 
Previdência Complementar (RPC) do servidor público 
federal”, composto de 30 horas/aula.

Agradecemos a presença de todos que participaram 
em mais uma oportunidade para troca de experiên-
cias, debate e esclarecimento de dúvidas. 

Aposse dos membros indicados pelos patrocina-
dores para os Conselhos Deliberativo e Fiscal foi 
realizada em Brasília e contou com a presença 

do Sr. Amarildo Vieira de Oliveira, Presidente do Con-
selho Deliberativo da Entidade, dos Conselheiros De-
liberativos e Fiscais da antiga e da nova composição, 
além da equipe da Funpresp-Jud.

Em 5 de julho, foram empossados os Conselheiros Deli-
berativos eleitos 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 Tribunal 
Militar (STM). Também tomaram posse os Conselheiros 
Fiscais eleitos: Sra. Patrícia Silva Bernardi Peres (titular), do 
TJDFT, e o Sr. Pedro Vaz Samarco Freitas (suplente), do STM.

Conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Funpresp-Jud e Membros externos do Comitê 

de Investimentos e Riscos tomam posse
Cerimônias ocorreram em 5 de julho, 2 e 16 de agosto, na sede da Fundação



Em 2 de agosto, foram empossados os novos mem-
bros do Comitê de Investimentos e Riscos (Coinv), 
Sr. Paulo Jábali Júnior e Sr. Eduardo Coelho da Costa 
Pacheco, na 8ª Sessão Ordinária do Conselho Delibera-
tivo, com a presença de membros do Conselho Delibe-
rativo e da Diretoria Executiva.
 
Em 16 de agosto, foram empossados os Conselheiros 
Deliberativos indicados pelos patrocinadores da Fun-
presp-Jud, os servidores: Sr. Gustavo Bicalho Ferreira 
da Silva (titular e presidente substituto), do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), Sr. Maurício Caldas de Melo 
(titular), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Sr. Misael 
Guerra Pessoa de Andrade (suplente), do CJF, e o Sr. 
Paulo Cesar Magalhães Brayer (suplente), do Ministério 
Público da União (MPU). No Conselho Fiscal tomaram 
posse: Sr. Adrieno Reginaldo Silva (titular), do MPU, e a 
Sra. Anne Floriane da Escóssia Lima (suplente), do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST).
 
A designação dos membros indicados e eleitos ocorreu 
pela Portaria nº 145, de 29 de junho de 2017, do Supre-
mo Tribunal Federal.
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AFunpresp-Jud promoveu nos dias 25 e 29 de 
agosto e 12 e 14 de setembro em Brasília, am-
bientação para os novos Conselheiros Deliberati-

vos e Fiscais, eleitos e indicados pelos patrocinadores.

Com o objetivo de informar aos novos Conselheiros a 
respeito do funcionamento da Fundação, de modo a 
auxiliá-los no desempenho de suas competências, foi 
elaborada uma programação agendada para 4 encon-
tros, na qual cada Diretoria fez uma apresentação so-
bre sua área. 

Foram apresentados pela Diretora-Presidente, Elaine 
de Oliveira Castro, no primeiro encontro, os seguin-
tes temas: normas aplicáveis à Fundação; estrutura 
organizacional; recomendações de Guias de Melhores 
Práticas da Previc; planejamento estratégico, objeti-
vos, metas e indicadores; relatório mensal da Presi e 
trimestral da Diretoria Executiva; apresentação do site, 
da área restrita, do Portal da Transparência e do Portal 
Vida Previdenciária; bem como a estratégia de comuni-
cação e marketing. 

O Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, 
responsável pelo segundo encontro, apresentou o 
Portal do Participante e do Patrocinador e também 
os relatórios mensais da Diseg disponíveis na página 
de transparência do site. O atuário da Funpresp-Jud, 
Humberto Costa, abordou as premissas atuariais e 
o Plano de Custeio, bem como seus processos de 
aprovação.

A Diretoria de Investimentos apresentou a Política de 
Investimentos, o Plano de Trabalho e seus processos 
de aprovação; o Relatório mensal da Dirin; os Anexos I e 
II do Relatório de Investimento de junho/17; e o Estudo 
do ponto de equilíbrio da Fundação e seu processo de 
atualização.

A Diretoria de Administração abordou o Orçamento, as 
Demonstrações Contábeis e seus processos de apro-
vação; o planejamento de ingresso de novos colabora-
dores, matriz salarial e PCCS; Painel de Governança e 
Transparência e Portal de BI disponível para consulta pe-
los Conselheiros; além dos relatórios mensais da Dirad.

Ambientação para os novos Conselheiros


