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EDITORIAL

Nesta edição comemoramos os 5 anos de fun-
cionamento da Funpresp-Jud.  Ética, credi-
bilidade, responsabilidade, transparência, 

comprometimento e excelência são os valores que 
norteiam nossa atuação e que fizeram com que a 
nossa entidade alcançasse números que são motivo 
de muito orgulho para todos nós que estamos cons-
truindo a previdência complementar dos membros e 
servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União, patrocinadores, participantes, Conselhos, 
Diretoria e empregados.

Temos obtido ótimos resultados, primando sempre 
pela excelência no atendimento e nos serviços presta-
dos aos nossos participantes. A alta taxa de adesão e 
permanência no Plano JusMP-Prev (90%) comprovam 
a importância que a Funpresp-Jud alcançou na vida 
dos nossos participantes.

A migração de regime possibilitou um número ex-
pressivo de adesões, mais de 3.100. O ponto de equi-
líbrio da Entidade foi alcançado e a proposta de re-
dução da taxa de carregamento, para ser aplicada no 
novo Plano de Custeio que começa a vigorar em 1º 
de abril de 2019, deverá ser analisada em breve pelo 
Conselho Deliberativo.

Apresentamos o resultado dos Encontros Regionais, 
Prêmio Funpresp-Jud 2018 e do webinar: “Migrei, não 
aderi, e agora?”.

Algumas novidades do período são a reabertura do pra-
zo para migração de regime, que vai até 29/03/2019, a 
possibilidade de contratação de seguradora para par-
ticipantes, o lançamento da 5ª edição do Prêmio Fun-
presp-Jud e a visita institucional da Diretoria Executiva 
realizada ao Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli.

Lembramos, ainda, que o mês de novembro é aquele 
no qual os nossos participantes podem solicitar a re-
visão do percentual de contribuição.

Acompanhe mensalmente a rentabilidade dos investi-
mentos e a evolução das adesões ao Plano JusMP-Prev. 

Já somos mais de 14.200 participantes e nossa histó-
ria está apenas começando! 

Boa leitura!

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



Na tarde de 26 de outubro, o Ministro-Presiden-
te do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias To-
ffoli, e o Secretário-Geral do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), Carlos Vieira Von Adamek, receberam 
todos os Diretores da Funpresp-Jud, na sede do CNJ, 
em Brasília.

A primeira visita institucional da Diretoria Executiva 
(Direx) ao novo Presidente do STF teve por objetivo 
apresentar os membros da Diretoria e  entregar o Rela-
tório Anual, com os resultados da Fundação em 2017.

Os Diretores tiveram a oportunidade de demonstrar 
o crescimento da Funpresp-Jud nesses 5 anos de fun-
cionamento, as projeções para os próximos anos, nos 
quais em 15 anos, será uma das maiores entidades 
de previdência complementar fechada em número de 
participantes e patrimônio do Brasil. 

O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, falou 
como estão as adesões decorrentes da migração de 
regime e como elas aumentaram o número de partici-
pantes do Plano de Benefícios JusMP-Prev. 

Amarildo ainda explicou que estão em fase de estudos  
novas propostas de alterações para aperfeiçoar o Regu-
lamento do JusMP-Prev, que deverão ser encaminhadas 
em breve para deliberação do STF. O Diretor-Presidente 
aproveitou a visita para informar do alcance do ponto 
de equilíbrio e da redução da taxa de carregamento, 
que será aplicada no novo Plano de Custeio, que come-
ça a vigorar em 1º de abril de 2019.

Dias Toffoli quis saber como são aplicados os recursos 
dos participantes e o Diretor de Investimentos, Ronnie 
Tavares, explicou a gestão da carteira de investimentos 
da Funpresp-Jud atualmente.

Diretoria Executiva é recebida 
pelo Ministro Dias Toffoli



A comemoração do aniversário de 5 anos da Fun-
presp-Jud foi realizada em 23 de outubro, no Au-
ditório Sepúlveda Pertence do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em Bra-
sília. Contou em sua programação com uma palestra 
motivacional e a exposição fotográfica das fotos ga-
nhadoras do concurso de fotografias.
 
Estiveram presentes no evento participantes do Plano 
JusMP-Prev, Representantes Funpresp-Jud,  Diretoria-
-Executiva, Conselheiros, equipe e a ex-Diretora-Presi-
dente, Elaine de Oliveira Castro. Também estiveram pre-
sentes o Presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano; o 
Presidente da Assejus, Epitácio Júnior; membros da dire-

toria da Abrapp; dirigentes e colaboradores de entidades 
fechadas de previdência complementar; advogados da 
área previdenciária e tributária; servidores dos órgãos de 
regulação e fiscalização e; ex-empregados da Fundação.

O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, abriu 
os pronunciamentos e entregou certificado aos ganha-
dores do concurso de fotografias do Prêmio Funpresp-
-Jud 2018. Os Conselheiros, Cícero Rodrigues, repre-
sentando o Conselho Deliberativo, e Patrícia Peres, re-
presentando o Conselho Deliberativo, também fizeram 
pronunciamentos falando das atribuições dos Conse-
lhos e do apoio prestado pelos respectivos  Colegiados 
nesses 5 anos de funcionamento da Entidade.

Aniversário     anos



A comemoração contou com a palestra do Dr. Ricardo Fa-
ria de Barros sobre “Pós-Carreira, um prato temperado de 
véspera”. O psicólogo, especialista em Gestão de Pessoas e 

Membro da Associação Internacional de Psicologia Positiva, 
falou da importância da reflexão sobre o que fazer a partir 
da aposentadoria e realizou dinâmica com os presentes.



D urante o mês de novembro, os participan-
tes do Plano de Benefícios da Funpresp-Jud 
JusMP-Prev têm a possibilidade de solicitar a 

revisão do percentual de contribuição e investir mais 
recursos na previdência complementar.

A revisão anual permite ao participante que reavalie 
se o que está sendo acumulado na sua conta está de 
acordo com o que ele planeja para o futuro.

A Funpresp-Jud disponibiliza simuladores no sítio ele-
trônico para auxiliar os participantes que desejam 
fazer a revisão e coloca a equipe à disposição pelo 
e-mail sap@funprespjud.com.br ou pelo telefone 
(61) 3217-6598.

A flexibilidade na formação de poupança de acordo 
com os interesses de cada pessoa é uma das princi-
pais vantagens do plano de contribuição definida, 
que também permite o acompanhamento perma-
nente do saldo de conta individual. Outra vantagem 
para o participante patrocinado é a contrapartida do 
órgão em que trabalha, que contribui para a conta 
com o mesmo percentual escolhido pelo servidor, até 
o limite de 8,5%.

O participante deve contribuir com 8,5%, usufruindo 
da contribuição máxima que o órgão pode fazer para 
sua poupança previdenciária.

Todas as pessoas que privilegiaram o aniversário rece-
beram material comemorativo dos 5 anos e de brinde 

um cofrinho. No final do evento ainda foram sorteados 
kits comemorativos para os presentes.

Novembro é o 
mês de pedido 
de revisão do 
percentual de 
contribuição



Total de Participantes = 14.279
(Posição em 10/0/2018) 

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos
patrocinadores

10 maiores Patrocinadores Adesões por ano

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

*



Aedição do Prêmio Funpresp-Jud 2019 foi lança-
da com a campanha de adesão, que iniciou em 
1º de outubro de 2018 e finaliza em 28 de junho 

de 2019.

Para a campanha de adesão participarão somente os 
Representantes Funpresp-Jud indicados pelos órgãos 
patrocinadores, nos termos do art. 13 da Resolução 
Conjunta STF/MPU 1, de 23/06/2015. 

Somente as adesões de participantes vinculados e de 
participantes patrocinados serão pontuadas e terão 
pontuações diferentes. A cada apuração será descon-
siderada a pontuação daqueles que, por qualquer 
motivo, perderem a condição de participante. So-
mente serão computadas as adesões cadastradas no 
Portal do Patrocinador. 

Não serão computadas as adesões automáticas e as 
decorrentes de alteração de cargo de servidor parti-
cipante do Plano de Benefícios JusMP-Prev dentro do 
mesmo patrocinador. 
 
A Funpresp-Jud divulgará mensalmente, a partir de 

janeiro de 2019, os resultados parciais da Campanha 
de Adesão no Portal do Patrocinador e no site.

Os patrocinadores foram divididos em três grupos 
por quantidade de membros e servidores ativos: gru-
po I, de 1 a 600; grupo II, de 601 a 1500; e o grupo III, 
a partir de 1501. 

Caberá ao órgão patrocinador premiado em cada um 
dos grupos a indicação do Representante Funpresp-Jud 
que receberá o prêmio. O vencedor da campanha de 
adesão de cada grupo receberá o prêmio de uma bolsa 
de estudos para o 40º Congresso Brasileiro dos Fundos 
de Pensão, em 2019, organizado pela Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar (ABRAPP), incluídas despesas com diárias e pas-
sagens, custeadas de acordo com as normas especificas 
da Funpresp-Jud. 

Os 3 primeiros colocados de cada Grupo receberão 
troféu nos Encontros Regionais 2019.

Também serão contemplados com o prêmio da bolsa 
de estudos, mediante sorteio, 3 (três) órgãos pa-
trocinadores, sendo um de cada grupo, dentre aque-
les que ficarem posicionados entre a 2ª e a 10ª colo-
cação, inclusive os empatados nesta última posição, o 
qual será disponibilizado ao representante indicado 
pelo órgão patrocinador.

Conheça o Regulamento do Prêmio Funpresp-Jud 
2019 no site www.funprespjud.com.br e mais infor-
mações podem ser solicitadas pelo e-mail: premio@
funprespjud.com.br.

Prêmio 
Funpresp-Jud

Reaberto prazo para migração de regime 
de previdência do Servidor Público

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 25 de setembro pelo Ministro Dias 
Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
no exercício do cargo de Presidente da República, a 
Medida Provisória (MP)  853 reabriu o prazo para a op-
ção prevista no inciso II do art. 3º da Lei  12.618, de 30 
de abril de 2012, por 6 meses (até 29/3/2019). 

Os membros ou servidores que migrarem de regime 
poderão aderir à Funpresp-Jud como participante pa-
trocinado, com direito à contrapartida da União. O 
membro ou servidor que optar pela migração terá di-
reito 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. A mudança de regime 
é uma opção individual, irrevogável e irretratável. 

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



A Funpresp-Jud realizou o Webinar “Migrei, não 
aderi, e agora?” com o Diretor de Seguridade, Ed-
milson Enedino das Chagas, em 25 de setembro. 

O Diretor tratou de diversos temas, tais como,  regras 
do Plano de Benefícios JusMP-Prev, o que é preciso fa-
zer para aderir, qual regime de tributação escolher, be-
nefício fiscal, patrocínio do órgão em que trabalha, ren-
tabilidade dos investimentos, portabilidade, legislação 
previdenciária, pensão em caso de morte e invalidez, 
dentre outros.

A Fundação tem por objetivos oferecer uma previdên-
cia complementar sólida e segura para os membros e 
servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério 
Público da União e oferecer informações claras para 
uma tomada de decisão consciente a respeito da ade-
são no Plano de Benefícios por ela administrado.

O servidor que migrou e ainda não aderiu sofrerá perda 
de valor significativo na sua renda quando se aposen-
tar. A Fundação proporciona comodidade para investir, 
pois o valor da contribuição é descontado diretamente 
do contracheque. Quem ainda não optou, precisará ter 
disciplina e conhecimento suficientes para todo mês 
fazer suas aplicações sozinho, sem a contrapartida da 
instituição que trabalha.

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

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

Dúvidas, envie e-mail para simular@funprespjud.com.br

Funpresp-Jud 
inicia processo 

para contratação 
de seguradora 

para participantes

O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo 
Vieira de Oliveira, e o Coordenador de Atuária e 
de Benefícios, Alexandre Sousa, apresentaram 

a proposta do modelo de seguro adicional e o crono-
grama da contratação ao Conselho Deliberativo.

A equipe da Entidade realizou contatos com algumas 
seguradoras para conhecer os produtos disponíveis 
em face dos estudos que vem desenvolvendo com a 
intenção de oferecer um seguro para proteção adicio-
nal aos participantes, abrangendo a cobertura para os 
eventos de invalidez e morte.

A licitação deve acontecer ainda em 2018, onde serão 
analisadas as propostas enviadas pelas seguradoras, 
conforme determinação do Conselho Deliberativo.



2018 Ganhadores da 
Campanha de Adesão do 
Prêmio Funpresp-Jud

Cerca de 122 servidores que atuam nas unidades 
de gestão de pessoas, Representantes Funpresp-
-Jud, além de outros servidores interessados, 

oriundos de 54 patrocinadores, participaram da roda-
da dos Encontros Regionais 2018 realizados na Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, em Natal, no Tribu-
nal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, e 
no Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

Os Encontros fazem parte do planejamento anual da 
Fundação e visam melhorar o relacionamento e fo-
mentar a integração com os patrocinadores, além de 
capacitar os Representantes Funpresp-Jud para atuar 
como multiplicadores da previdência complementar 
do servidor público federal.

A Entidade realiza esses Encontros com o objetivo de 
ampliar e consolidar os conceitos e as regras da previ-
dência complementar do servidor público e do Plano 
de Benefícios do Judiciário da União, do Ministério Pú-
blico da União (MPU) e do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), bem como de proporcionar 
um espaço de esclarecimento de dúvidas e de troca 
de experiências.

Nas cidades de Natal e São Paulo foram realizadas 8 

visitas institucionais aos tribunais e procuradorias pelo 
Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira.

Nos eventos foram divulgados pelo Diretor-Presidente 
os resultados obtidos pela Fundação até o momento, 
inclusive com balanço de migrações/adesões ao Plano 
JusMP-Prev, os projetos em andamento e as novidades 
programadas ainda para este ano e para o início de 2019. 

O Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Cha-
gas, trabalhou 3 grandes temas: base teórica e legis-
lativa da história da Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal; Economia Comportamental, 
com o tema “Como chamar a atenção do servidor para 
a Educação Financeira e Previdenciária”; forma prática 
sobre como deve ser apresentado o Plano de Benefí-
cios e as alterações de seu regulamento.

Além da parte teórica, os participantes dos Encontros re-
alizaram atividades práticas, como simulações de atendi-
mento, construção conjunta de atribuições de um Repre-
sentante Funpresp-Jud, bem como foi aberto um espaço 
para discussão do que eles esperam da Fundação e dos 
órgãos nos quais trabalham em relação às atribuições 
que desempenham de operacionalização, divulgação e 
promoção da Entidade.

Natal/RN

foto: Ascom Funpresp-Jud



São Paulo/SP 

Brasília/DF 

SJRN 

foto: Ascom Funpresp-Jud

foto: Ascom Funpresp-Jud

foto: SJRN

Os eventos deste ano, além de oferecer mais capacita-
ção, foram a oportunidade de premiar os ganhadores 
da Campanha de Adesão do Prêmio Funpresp-Jud 2018 
de todas as regiões.
  

No Grupo I, o ganhador do 1º lugar foi a Seção Judi-
ciária do Rio Grande do Norte (SJRN); em 2º lugar 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e em 3º lugar 
ficou a Seção Judiciária de Mato Grosso (SJMT).



CNJ 

TRE-GO 

TSE 
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No Grupo II, em primeiro lugar ficou o Tribunal Re-
gional Eleitoral de Goiás (TRE-GO); em 2º lugar o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e em 3º lugar o Su-
perior Tribunal Militar (STM).



STM

TJDFT 

MPF 
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O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territóri-
os (TJDFT) ficou na liderança do Grupo III; em 2º lugar, 

o Ministério Público Federal (MPF); e em 3º lugar, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).
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Representantes ganhadores no Congresso em Florianópolis

O prêmio para os primeiros lugares de cada grupo foi 
uma bolsa de estudos para o 39º Congresso Brasileiro 

dos Fundos de Pensão, realizado de 10 a 12 de setem-
bro de 2018, em Florianópolis/SC.


