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| EDITORIAL |

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/.

Nesta edição trazemos muitas notícias boas. No início 
de julho iremos oferecer seguro adicional aos partici-
pantes e podemos comemorar juntos o alcance ante-

cipado de uma das metas mais importantes da Funpresp-Jud 
para o ano de 2019: a do número de adesões, já no mês de 
maio, e só conseguimos isso graças ao empenho de nossa 
equipe em parceria com as áreas de Gestão de Pessoas dos 
nossos patrocinadores. 

A rodada 2019 dos Encontros Regionais está agendada 
para os meses de agosto e setembro, com nova capacita-
ção para os Representantes Funpresp-Jud e entrega dos 
troféus aos ganhadores da campanha de adesão do Prê-
mio Funpresp-Jud.

Dentre as novidades do último trimestre, temos a assinatura 
do acordo de cooperação com o TRF-4 para a implantação do 
SEI e a mudança de endereço da sede da Fundação.
 
Aproveitamos a edição para apresentar os resultados do úl-
timo Webinar. Em relação à governança, no início de maio, 
tivemos a posse nos assentos dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal dos novos conselheiros eleitos e indicados.

Continue a acompanhar como estão nossas adesões, nossa 
rentabilidade e quem são nossos maiores órgãos patrocina-
dores. 

Boa leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

A Fundação tinha como 
meta anual alcançar o 
número de 18.200 parti-

cipantes patrocinados, mas já 
está com 18.586, que somados 
aos participantes vinculados, 
totalizam 18.947 inscritos. 

As migrações de regime possibi-
litaram um número expressivo 
de adesões ao Plano de Bene-
fícios JusMP-Prev. Já são 6.701 
filiados ao Plano de Benefícios. 
Esses números demonstram a 
solidez, a credibilidade e a con-
fiança que membros e servido-
res do Poder Judiciário Federal 
e Ministério Público da União 
depositam na Funpresp-Jud.

Meta anual 
do número de 
adesões foi 
atingida



Seguro adicional aos participantes

PATROCINADOR

A equipe da Funpresp-Jud tem trabalhado em 
conjunto com a Icatu no processo de opera-
cionalização do seguro que será oferecido aos 

participantes do Plano JusMP-Prev, inclusive na con-
fecção de manuais, simuladores e vídeo para que 
o participante e os Representantes Funpresp-Jud 
tenham todas as informações necessárias para a 
contratação da Cobertura Adicional de Risco. 

Já está disponível no site a tabela de preços pa-
drão, com os valores dos prêmios para cada uma 
das coberturas (invalidez e morte), segregado 
por idade do segurado. Clique no link e conheça: 
http://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-
finaliza-licitacao-para-oferecer-seguro-adicio-
nal-aos-participantes/

A tabela contém o valor referencial de R$ 100.000,00 
de capital segurado por idade do participante, mas 
o valor contratado poderá ser diferente. Para sa-
ber o valor do prêmio, o segurado deve aplicar a 
proporção do valor escolhido sobre o capital pa-
drão nos valores do Prêmio.

Por exemplo, um participante de 34 anos de idade 
que deseja contratar um seguro de R$ 400.000,00 
para cobertura apenas de invalidez, pagará um 
prêmio no valor de R$ 14,36 e caso queira contra-
tar também a cobertura por morte, no montante 
de R$ 800.000,00, pagará um prêmio no valor de 
R$ 33,12. Será descontado do seu contracheque o 
valor de R$ 47,48 referente a esse seguro adicional.

Após o início das operações do seguro, a solici-
tação de adesão será realizada diretamente no 
órgão ao qual o participante está vinculado, me-
diante o preenchimento de formulário específico, 
que será direcionado para análise da seguradora. 
Após o aceite, será realizada a comunicação ao 
patrocinador para que seja realizado o desconto 
em folha da cobertura adicional de risco.

Em caso de sinistro, o valor da indenização con-
tratada será depositado como reserva acumulada 
suplementar na conta do participante, para fins de 
pagamento do benefício ao participante ou seus 
dependentes, conforme o caso, facultada a opção 
por um dos institutos, de acordo com as regras 
dispostas no Regulamento do Plano JusMP-Prev.

A Funpresp-Jud ainda não liberou as informações 
e não há nenhum representante da Icatu ou de 
qualquer outra instituição autorizada a repassar 
informações sobre o seguro que será oferecido 
aos participantes. Em caso de dúvidas, nos conta-
te em nossos canais de atendimento.

Em breve serão divulgadas novas informações 
aos Representantes Funpresp-Jud, sendo que o 
lançamento do seguro está previsto para 1º de ju-
lho de 2019.

Mais informações: sap@funprespjud.com.br ou 
(61) 3217-6598

| POR DENTRO |



| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até mai/19

Acumulado
até mai/194,96% 3,88%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
em R$ mil

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

Fonte: Banco do Brasil, CAIXA

DATA PGAPB TOTAL

31/dez/13
31/dez/14
31/dez/15
31/dez/16
31/dez/17
31/dez/18
31/mai/18

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
459.473

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
22.006

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
481.479
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| FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS | TOTAL DE PARTICIPANTES = 18.947 |

18.588 Patrocinados
291 Vinculados
21 No prazo opção
     institutos
32 BPD
15 Autopatrocinados

18.947
2.772 Analistas
2.750 Técnicos
1.178 Membros
1 Auxiliar

6.701

40%
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0

3.865
20,40%

6.728
35,51%

3.208
16,93%

2.093
11,05%

1.882
9,93%

494
2,61% 290

1,53%
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0,74%
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0,63%

JUS
TIÇ

A T
RA

BA
LH

IST
A

JUS
TIÇ

A F
ED

ER
AL

MPU

TJD
FT ST
J

ST
F

CN
J

JUS
TIÇ

A M
ILI

TA
R

CN
MP

JUS
TIÇ

A E
LEI

TO
RA

L

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado

Total

Membro

2.018
26
1
1
-

2.046

Analista

6.909
123

6
12
4

7.054

Técnico

9.659
142
14
19
11

9.845

Auxiliar

2
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

9.868 9.079

POR SEXOMIGRAÇÕES
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2.292
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| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 18.947 / JUN 2019

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 17/6/2019
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O s Representantes Funpresp-Jud e os servi-
dores que atuam na área de gestão de pes-
soas poderão participar da rodada 2019 

dos Encontros Regionais e Capacitações, que se-
rão realizados em Fortaleza (6 e 7/8), Belo Hori-
zonte (13 e 14/8), Vitória (20 e 21/8), Porto Ale-
gre (27 e 28/8) e Brasília (a confirmar).

Os Encontros fazem parte do planejamento anual 
da Fundação e tem por objetivo melhorar o re-
lacionamento e fomentar a integração com os 
patrocinadores, além de capacitar os Represen-
tantes Funpresp-Jud para atuar como multiplica-
dores da previdência complementar no seu am-
biente de trabalho. 

Os Encontors Regionais são a oportunidade de 
ampliar e consolidar os conceitos e as regras da 
previdência complementar do servidor público e 
do Plano de Benefícios do Judiciário da União, do 
Ministério Público da União (MPU) e do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como 
de proporcionar um espaço de esclarecimento de 
dúvidas e de troca de experiências. 

Os eventos desse ano, além de oferecer mais ca-
pacitação, serão a oportunidade de premiar os 
ganhadores da Campanha de Adesão do Prêmio 
Funpresp-Jud 2019 de todas as regiões e explicar 
como o seguro adicional funcionará. 

A campanha dividiu os órgãos em três grupos, de 
premiação, por quantidade de servidores e mem-
bros ativos que possuem. Os 3 primeiros coloca-
dos de cada grupo receberão troféu nos Encon-
tros Regionais.

O órgão patrocinador ganhador em cada um dos 
grupos indicará o Representante Funpresp-Jud 
que receberá como prêmio uma bolsa de estudos 
para o 40º Congresso Brasileiro dos Fundos de 
Pensão da Abrapp, que ocorrerá em São Paulo, 
no período de 16 a 18/10/2019. 

Os órgãos patrocinadores que, em cada um dos 
grupos, ficarem posicionados entre a 2ª e a 10ª 
colocação, também serão contemplados com 
uma bolsa de estudos, mediante sorteio, e pode-
rão indiciar os Representantes Funpresp-Jud que 
participarão do evento.

O treinamento terá palestra institucional minis-
trada pelo Diretor-Presidente, Amarildo Vieira 
de Oliveira, e módulos ministrados pelo Diretor 
de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, e 
pela Assessora de Comunicação e Marketing, Pa-
olla Dantas, com inscrições gratuitas e limitadas 
à capacidade do espaço. São destinadas aos ser-
vidores das áreas de gestão de pessoas/recursos 
humanos dos patrocinadores das regiões (TRT’s, 
TRF’s, JF’s, TRE’s, PR’s e PRT’s).

Inscreva-se enviando um e-mail para eventos@
funprespjud.com.br, com as seguintes informações:

  Assunto: 
  “ENCONTRO REGIONAL – Nome da cidade”

  Dados:
  Nome 
  E-mail para contato
  Telefone
  Cargo/Função
  Patrocinador que representa
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A Funpresp-Jud e o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) assinaram acordo de co-
operação para implantação do Sistema Ele-

trônico de Informação (SEI), na sede do Tribunal, 
em 13 de maio. 

A Funpresp-Jud está com sede nova em Brasí-
lia e iniciou suas atividades no novo endere-
ço no dia 3 de junho.

O espaço comporta melhor todas as equipes, 
que continuam enxutas, com cerca de 37 pesso-

Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI)

Funpresp-Jud tem novo endereço

Com a implantação do SEI, a Funpresp-Jud passa a 
gerir seus documentos de forma digital e não mais 
física. O acordo de cessão de uso é de importância 
significativa, já que parcela expressiva dos 98 pa-
trocinadores da Fundação já utiliza o sistema. 

as (diretores, empregados, estagiários e tercei-
rizados), bem como oferece mais conforto para 
receber os membros e servidores do Poder Ju-
diciário Federal e Ministério Público da União, 
além de continuar no centro da capital, com fácil 
acesso.

Foto TRF4

Sala das Equipes
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Os Conselheiros visitaram as instalações na época da reforma e já realizaram as primeiras reuniões no 
novo endereço.

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
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Diretoria Executiva

Relacionamento com Participante

Venha nos visitar!
Novo endereço:
Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco B, Ed. Varig, Torre Sul, 8º andar, Sala 803 - Asa Norte - Brasília/DF.
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O Webinar “Migração, mais de 6.300 aderiram. 
E você, vai ficar de fora?” já está disponível 
no canal da Fundação no YouTube e abor-

dou, dentre vários assuntos, a rentabilidade e os 
investimentos do Plano de Benefícios JusMP-PREV.

O evento foi realizado em 23 de maio, em Brasília, 
com apresentações do Diretor de Seguridade, Ed-
milson Enedino das Chagas, e do Coordenador de 
Investimentos e Finanças, Rodrigo Almeida.

O evento contou com cerca de 150 pessoas no 
chat e de 45 órgãos patrocinadores de todos os 
Estados da Federação. 

Servidores de 4 órgãos patrocinadores de Brasília 
(TJDFT, MPF, TRF-1 e TST), que atuam na área de 
gestão de pessoas e Representantes Funpresp-
-Jud, participaram presencialmente do encontro, 

que também funcionou como Café com Repre-
sentantes, mais uma oportunidade para capaci-
tar os servidores no desempenho das suas atri-
buições com esclarecimento de dúvidas. 

Diversos temas foram tratados, tais como: com 
qual idade você poderá se aposentar, qual o valor 
projetado da sua aposentadoria na Funpresp-Jud, 
os números, a rentabilidade e as vantagens tribu-
tárias do Plano de Benefícios (PB) da Fundação.

O Webinar permitiu que os apresentadores res-
pondessem muitas perguntas da plateia e do chat, 
prestando esclarecimentos sobre o projeto de re-
forma da previdência, sobre o Plano de Benefícios 
JusMP-Prev, sobre como são realizados os investi-
mentos da Fundação e uma comparação da ren-
tabilidade e dos resultados do Plano em relação a 
outros fundos de investimentos do mercado.

Membros dos Conselhos tomam posse

A posse ocorreu no dia 2 de maio, em Brasília. 
Foram empossados os conselheiros eleitos 
participantes e os indicados pelos patroci-

nadores.

No Conselho Deliberativo, tomaram posse os se-
guintes membros eleitos: Sr. João Carmelino dos 
Santos Filho (titular), do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST); o Sr. Raimundo Francisco de Aguiar 

Sousa (titular), do Ministério Público Federal 
(MPF); o senhor Rafael Alves Bellinello (suplente), 
do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(TRT-10); e o senhor Izaias Dantas Freitas (suplen-
te), do Ministério Público do Trabalho (MPT). Já no 
Conselho Fiscal, foram empossados os seguintes 
membros eleitos: Sr. Marcelo de Assis (titular), do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a Sra. Adriana 
Félix Ferreira (suplente), do TST.
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No Conselho Deliberativo também foram empos-
sados os seguintes membros indicados pelos pa-
trocinadores da Funpresp-Jud: Sr. Cícero Rodrigues 
de Oliveira Gomes (titular e presidente substituto), 
do Supremo Tribunal Federal (STF); e o Sr. Severi-
no Duarte Amaral (suplente), do STF. No Conselho 

Fiscal foi empossada a Dra. Ana Beatriz do Amaral 
Cid Ornelas, Juíza do Trabalho do TRT-10, indicada 
pela Justiça do Trabalho.

Os membros indicados e eleitos foram designa-
dos pelas Portarias nº 90, de 11 de abril de 2019, 
e nº 105, de 23 de abril de 2019, assinadas pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal.


