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EDITORIAL

É   com muita alegria que volto a fazer parte da Dire-
toria Executiva da Funpresp-Jud, após minha no-
meação em 16 de fevereiro, sendo indicado por 

unanimidade dos votos dos membros do Conselho 
Deliberativo presentes na reunião extraordinária reali-
zada em 17 de janeiro de 2018, para cumprir o restante 
do mandato, nos termos do parágrafo único do art. 27 
do Estatuto da Fundação. Participei da primeira com-
posição da Diretoria Executiva como Diretor de Admi-
nistração, volto para completá-la e para dar continui-
dade ao trabalho iniciado pela ex-Diretora-Presidente, 
Elaine de Oliveira Castro, que decidiu se aposentar e se 
desligar da Entidade em dezembro de 2017.

Iniciamos 2018 com muitas ações planejadas para 
aprimorar a prestação de serviços, diversificar nos-
sa carteira de investimentos e melhorar nosso rela-
cionamento, primando sempre pela excelência no 
atendimento, transparência, prestação de contas e 
inovação, norteados pelo Planejamento Estratégico 
da instituição. 

Outras ações também foram desenvolvidas. Dentre 
elas, destacamos: o Webinar “Vale a pena migrar?”, 
que foi um sucesso de audiência; a realização da reu-
nião conjunta entre as diretorias da Funpresp-Jud e 
a Funpresp-Exe, para tratar temas de interesse co-
mum das fundações; o Manual de Preenchimento 
de Imposto de Renda (IR) 2018, criado para auxiliar 
os participantes na sua Declaração de IR.

Confira os resultados parciais da campanha de ade-
são do Prêmio Funpresp-Jud e divulgue aos mem-
bros e servidores o Concurso de Fotografias, uma 
das modalidades do Prêmio, no qual somente po-
dem se inscrever os participantes do Plano de Bene-
fícios JusMP-Prev. 

Continuaremos a trabalhar para firmar parcerias com 
nossos Patrocinadores e Associações de membros, 
magistrados e servidores, visando impulsionar ainda 
mais as adesões de novos participantes, informar so-
bre migração de regime e ampliar a oferta de serviços.

Acompanhe os números da Fundação e a rentabili-
dade do JusMP-Prev, que não param de crescer. 

Boa leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

Webinar “ Vale a 
pena migrar? ” teve 
grande audiência

O Webinar foi realizado pelo Diretor de Seguri-
dade da Funpresp-Jud, Edmilson Enedino das 
Chagas, em 13 de março, pela internet, por 

meio de um link, que permitiu que o Diretor respon-
desse a mais de 50 perguntas pelo chat, prestando 
esclarecimentos sobre migração de regime, cálculo do 
benefício especial, governança, etc.

O evento contou com cerca de 1.169 pessoas inscritas, 
de 72 órgãos patrocinadores de 21 Estados da Fede-
ração, de 6 órgãos da Administração Pública Federal 
(TCU, RFB, AGU, Câmara dos Deputados, MAPA e MF) e 
de 4 outras instituições (Caixa Econômica Federal, UNI-
CEUB, FACEB, Fundação da UNB). Foram mais de 170 
participantes ativos no chat, um saldo muito positivo.
As 10 cidades de maior audiência foram: Brasília, Flo-
rianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Goiâ-
nia, São Paulo, Natal, Vitória e Belo Horizonte. 

Edmilson abordou as variáveis que devem ser analisa-
das para a migração de regime, explicou que é uma de-
cisão que deve ser avaliada por membros e servidores.
Segundo o palestrante, alguns passos devem ser segui-
dos pelos interessados: “entender o que é a migração 
de regime e o que ela acarreta; averbar as remunera-
ções de  contribuições relativas aos tempos de serviço 
público anteriores; solicitar o cálculo do benefício espe-
cial junto ao Setor de Pagamento; simular o cálculo da 
renda na aposentadoria para comparar a remuneração 
com ou sem a Funpresp-Jud; agendar uma consultoria 
por telefone ou e-mail com um especialista da Funda-

ção; avaliar a situação pessoal, ponde-
rar se a migração é benéfica para o 
seu caso e então fazer sua escolha”.

Em breve a Fundação agendará outro 
Webinar para tratar de mais temas de 
interesse dos servidores do Poder 

Judiciário da União e do 
Ministério Público 

da União.



Total de Participantes = 9.692
(Posição em 13/03/2018) 

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 fevereiro. 

*



Migração de Regime
Quem pode migrar?

Debates, palestras e seminários sobre as 
vantagens e desvantagens da migração de 
regime e adesão à previdência complementar

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

de migração do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), que proporciona uma aposentadoria integral 
ou pela média remuneratória, para o novo RPPS, que 
proporciona 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 12.618/2012, até 
28/7/2018. 

O servidor empossado antes de 14/10/2013, que mi-
grar de regime, poderá aderir à Funpresp-Jud como 
participante patrocinado, com direito à contraparti-
da da União. Aquele que optar pela migração terá direi-
to a um benefício especial. O valor será pago pelo RPPS 
da União, por ocasião da aposentadoria, com base nos 
valores e quantidade de contribuições efetuadas para 
os Regimes Próprios. 

O membro ou servidor deve consultar a área de pagamen-
to do seu órgão para saber o valor do benefício especial, 
enviar um e-mail para simular@funprespjud.com.br 

A Funpresp-Jud tem sido convidada a participar 
de vários eventos em todo o Brasil para falar 
sobre as vantagens e desvantagens da migra-

ção de regime e adesão à previdência complementar. 
Desde o início do ano já foram realizadas 13 parti-
cipações em vários Estados e, até a primeira sema-
na de maio, estão confirmados mais 11 eventos, 
demonstrando o interesse crescente dos membros, 
servidores e patrocinadores sobre o tema.

O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, e o 
Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, 
estão disponíveis para explicar pontos da reforma da 
previdência e do seu impacto no serviço público fe-

para realizar uma simulação, comparar vantagens e des-
vantagens em migrar de regime e decidir se deve aderir à 
Funpresp-Jud.

As alíquotas de contribuição para a Fundação variam 
de 6,5% a 8,5% sobre a remuneração de participação, 
que é a diferença entre a o teto do INSS (R$ 5.645,80) 
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 antigo também pode 
aderir à Funpresp-Jud como participante vinculado, 
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. 

Saiba mais aqui: http://www.funprespjud.com.br/
conheca-o-plano/tire-suas-duvidas/.

Para assistir o vídeo do Webinar é necessário se inscre-
ver no canal da Funpresp-Jud no youtube: 
https://www.youtube.com/user/funprespjud.

deral; como pode ser realizada a migração de regi-
me, prazo, vantagens e desvantagens para migrar; e 
explicar como aderir ao Plano de Benefícios, sempre 
deixando claro que a decisão é individual, irretratável 
e irrevogável. 

A Fundação tem se empenhado em esclarecer sobre 
a migração a todos os interessados. Inclusive, tem 
sido publicada agenda de palestras para que os in-
teressados acompanhem e possam assistir as pales-
tras que ocorrerão em suas cidades. 

Acesse a agenda: http://www.funprespjud.com.br/
noticias/palestras/.



AFundação divulga os resultados parciais acu-
mulados até 20 de março na campanha de 
adesão que iniciou em 4 de setembro e encer-

ra em 29 de junho de 2018, prevista como uma das 
modalidades do Prêmio Funpresp-Jud 2018, com o 
objetivo de incentivar o trabalho dos nossos órgãos 
patrocinadores. 

No Grupo I, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
está em 1º lugar, com 11 pontos; a Seção Judiciária de 
Sergipe está em 2º lugar, com 8 pontos (prospects); e 
o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) está 
na 3ª posição, com 8 pontos (participantes vinculados e 
adesões automáticas). 

No Grupo II, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 
(TRE-GO) está em 1º lugar, com 33 pontos; o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) está em 2º lugar, com 23 pon-
tos; e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT-21) está em 3º lugar, com 17 pontos.

O concurso de fotografia destacará o que o par-
ticipante do Plano de Benefícios JusMP-Prev 
pretende fazer quando se aposentar e tem por 

objetivo estimular a participação e a reflexão dos parti-
cipantes em relação à importância da previdência com-
plementar para sua aposentadoria. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territó-
rios (TJDFT) continua na liderança do Grupo III, com 
297 pontos; em 2º lugar, o Ministério Público Federal 
(MPF), com 164 pontos; e em 3º lugar, o Ministério Pú-
blico do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), com 
95 pontos.

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

As adesões automáticas, de participantes vinculados e 
de servidores do regime novo (prospects) que ainda não 
tinham aderido ao Plano de Benefícios terão pontua-
ções diferentes. Somente serão computadas as adesões 
cadastradas no Portal do Patrocinador. 

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 o prê-
mio de uma bolsa de estudos para o 39º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, em 2018, organizado 
pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (ABRAPP), incluídas despe-
sas com diárias e passagens, custeadas de acordo com 
as normas especificas da Funpresp-Jud. 

Os 3 primeiros colocados de cada grupo receberão tro-
féu nos Encontros Regionais 2018.

Prêmio 
Funpresp-Jud

Concurso de
Fotografia

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 Bene-
fícios JusMP-Prev, desde que atendam as regras do edital 
do Prêmio. As inscrições vão até 29 de junho de 2018 no 
link: www.funprespjud.com.br/premio.

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 e 
também pode ser acessado pelo link: http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/.



AFunpresp-Jud e algumas Associações de classe 
de membros firmaram parceria com o intuito de 
auxiliar os associados sobre a reforma da pre-

vidência, migração de regime de previdência, explicar 
as vantagens, desvantagens, etapas a serem seguidas, 
Plano de Benefícios JusMP-Prev, dentre outros assun-
tos de interesse.

A ANPR lançou em 19 de fevereiro o hotsite “Planeje 
seu futuro” (www.anpr.org.br/planejeseufuturo), com 
simuladores, vídeos explicativos, estudos, depoimen-
tos, legislação e textos que tiram as principais dúvi-
das ligadas ao tema: “Vale a pena migrar?”; “O que é 
a Funpresp-Jud?”; “Preciso me filiar à Funpresp-Jud?”; 
“Como será composta a aposentadoria se eu sair do 
regime próprio?”; “Para quem devo pedir a migra-
ção?”; “Perco todas as contribuições que já fiz?”.

O Diretor de Assuntos Jurídicos da ANPR, Rodrigo 
Tenório, destaca o pioneirismo da iniciativa. “O gran-
de objetivo do site é fornecer de maneira clara dados 
suficientes para que o associado tome a melhor decisão 
possível consideradas suas circunstâncias pessoais e 
objetivos de vida”, ressalta.

No Espaço do Associado da Anamatra está disponí-
vel, desde 22 de fevereiro, ambiente dedicado espe-
cialmente à Fundação. O conteúdo está na nova aba 
“Funpresp-Jud” (será preciso entrar com login e senha, 
no Espaço do Associado). No local, é possível consul-
tar aspectos conceituais relacionados ao fundo, além 
de dúvidas frequentes, explicações em vídeos com de-
poimentos de membros da Entidade, ficha de adesão 
e um simulador para as contribuições com diferentes 
percentuais. 

A ANAJUSTRA dedicou o programa de 12 de março 
“ANAJUSTRA no ar” para tratar o tema da migração e 
os benefícios do JusMP-Prev, com entrevista concedida 
pelo Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira. 
A entrevista está disponível no canal do youtube: 
https://www.youtube.com/user/funprespjud.

Na opinião do Diretor de Administração da Funpresp-Jud, 
Marcio Medeiros, essa iniciativa será um marco de 
aproximação com as Associações e acredita que ou-
tros produtos e resultados serão gerados sempre 
com um propósito voltado a educação financeira e 
previdenciária.

A Funpresp-Jud lança novo manual atualizado 
que auxiliará os participantes a preencherem as 
informações de contribuições para a Fundação 

no programa de Declaração de Imposto de Renda da 
Receita Federal 2018.

O Manual de Preenchimento de Imposto de Renda tem 
todas as novas funcionalidades do programa deste ano.

O objetivo do material é explicar aos participantes o 
“passo a passo” do preenchimento das suas contribui-
ções e das do órgão patrocinador, facilitando o proces-
so de declaração do contribuinte.

Acesse o Manual no sítio eletrônico:
www.funprespjud.com.br.

Manual de Preenchimento de 
Imposto de Renda 2018

Parcerias Funpresp-Jud e Associações 
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Reunião conjunta
A s Diretorias Executivas da Funpresp-Jud e Fun-

presp-Exe se reuniram em 13/03, na sede da 
Funpresp-Exe para tratar de temas de interesse 

comum.

As duas Fundações administram a previdência comple-
mentar de todos os servidores civis da União, englobando 
os Três Poderes da República, além do Ministério Público 
da União. 

Na avaliação do Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Ama-
rildo Vieira, a reunião proporcionou o alinhamento em 

relação a temas específicos e de interesse de todo o se-
guimento. “O objetivo é começar a trabalhar e traçar estra-
tégias conjuntas para enfrentar determinadas situações”. 
Ele lembrou que apesar de cada Fundação ter seu público 
específico é possível compartilhar dificuldades, necessida-
des e expectativas.

Dentre os assuntos tratados na reunião estavam o bene-
fício especial, a incidência de PIS/COFINS aos fundos de 
pensão e a classificação das Fundações, pela Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), 
como Entidade Sistematicamente Importante (ESI). 


