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1. Objetivo 

 Este Relatório tem natureza gerencial de acompanhamento das atividades 
relacionadas ao Planejamento Estratégico da Fundação, bem como de prestação de contas 
das principais atividades e projetos desenvolvidos pelo Gabinete e pelas Gerências da 
Presidência.  

 O relatório mensal fornece subsídios para eventuais decisões com vistas ao 
estabelecimento de novas diretrizes e de orientações gerais de organização, operação e 
administração da Fundação. 

2. Institucional 

2.1 Destaques  

No mês de outubro, a Funpresp-Jud divulgou a edição Prêmio Funpresp-Jud 2020. 
Serão duas modalidades, uma para o concurso de vídeos sobre dicas de educação financeira 
e previdenciária e outra para a campanha de adesão. O período de inscrições vai de 1º de 
outubro de 2019 a 29 de maio 2020. 

Foi lançada a terceira edição da revista em quadrinhos Turma da Judi. A revista traz 
a história ‘’Bebê à vista’’ e diversos passatempos para o público infantil. A Turma da Judi 
aborda de forma lúdica e atrativa noções básicas sobre finanças e ensina às crianças 
conceitos sobre os benefícios de poupar para atingir objetivos, como economizar, noções de 
gastos imediatos, de médio e de longo prazo; dentre outros.  

Nos dias 16, 17 e 18, os Diretores, colaboradores, conselheiros e ganhadores da 
campanha de adesão do Prêmio Funpresp-Jud 2019 participaram do 40º Congresso 
Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, no Transamérica Expo-Center em São 
Paulo. O Congresso tem o objetivo de levar a previdência complementar fechada a novas 
fronteiras, discutir respostas e propostas para um novo tempo, trocar experiências práticas, 
além de debater temas relacionados ao dia a dia das entidades.   

2.2 Visitas Institucionais 

 O Projeto Visitas Institucionais relaciona-se com os Objetivos Estratégicos OE 07 - 
Atrair e reter participantes e OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração 
com os patrocinadores e sistema de previdência complementar. 

 No Planejamento Estratégico 2016-2020 consta a meta de 50 visitas institucionais, 
das quais já foram realizadas: 

Dia Local 

08/02/2019 Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

15/04/2019 Tribunal Superior do Trabalho (TST) 



 

Dia Local 

15/04/2019 Supremo Tribunal Federal (STF) 

13/05/2019 Tribunal Regional Federal 4ª Região (TRF4) 

06/08/2019 Seção Judiciária do Ceará 

06/08/2019 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

07/08/2019 Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

07/08/2019 Procuradoria da República no Ceará 

07/08/2019 Procuradoria Regional do Trabalho da 7º Região 

13/08/2019 Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região 

13/08/2019 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

13/08/2019 Seção Judiciária de Minas Gerais 

14/08/2019 Procuradoria da Regional do Trabalho da 3ª Região 

14/08/2019 Procuradoria da República em Minas Gerais 

18/08/2019 Supremo Tribunal Federal 

20/08/2019 Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

20/08/2019 Procuradoria da República no Espírito Santo 

20/08/2019 Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo 

21/08/2019 Procuradoria Regional do Trabalho no Espírito Santo 

21/08/2019 Seção Judiciária do Espírito Santo 

27/08/2019 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

27/08/2019 Seção Judiciária do Rio Grande do Sul 

27/08/2019 Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

28/08/2019 Procuradoria Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul 

28/08/2019 Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 

28/08/2019 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 

 

2.3 Reuniões da Diretoria Executiva 

 Em linha com o Objetivo Estratégico 4 (OE 4 - Ter práticas de gestão eficiente, 
transparente e com foco em resultado) e de acordo com o art. 25 do Regimento Interno, a 
Diretoria Executiva realizou, no mês de outubro, quatro reuniões ordinárias (40ª, 41ª, 42ª e 
43ª) e três extraordinárias (19ª, 20ª e 21ª). 

 Destacam-se os seguintes itens das pautas das reuniões: Plano de Capacitação 2020; 
Planejamento Econômico-Financeiro de longo prazo; Comitê de Investimentos (COINV); 
Convite da ANCEP; Devolução do aporte inicial; Minuta de Orientação Interna sobre Plano 
Gerencial; Alocação de investimentos do FCBE; GT de empréstimo – Apresentação de 
proposta; Curso Tableau in company; Premiação em dinheiro – Prêmio Funpresp-Jud;  



 

Apresentação das atividades da COTEC em atendimento a demandas do Seguro (CAR); 
Proposta Orçamentária 2020; Caderno Orçamentário 2020; Plano de Saúde Empresarial;  
Pedido externo – Cotas diárias do Plano CD; Acompanhamento das ações/projetos da GETEC; 
dentre outros. 

3. Acompanhamento das atividades da Presidência  

3.1 Gabinete (Gabin) 

O Gabinete coordenou e revisou os trabalhos das Gerências de Comunicação, Jurídica 
e de Controle Interno, além de gerenciar projetos, coordenar grupos de trabalhos, emitir 
ofícios, relatórios e atender outras demandas da Diretoria Executiva. 

3.2 Gerência de Comunicação (Gecom) 

Os projetos gerenciados/executados pela Gecom estão vinculados aos Objetivos 
Estratégicos - OE 3 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa; OE 5 - Ampliar a oferta de 
produtos e serviços adequados ao perfil dos participantes e beneficiários; OE 8 - Melhorar o 
relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores e sistema de previdência 
complementar; e OE 9 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e 
membros dos patrocinadores.  

A Gerência recebeu retorno da publicação de 18 notícias em outubro em 10 órgãos 
patrocinadores (CNJ, TJDFT, TST, TRF-1, TRT-11, TRE-GO, SJ-PI, SJ-AM, SJ-GO e PR-MA) sobre 
os seguintes assuntos: “Processo seletivo para Comitê de Auditoria da Funpresp-Jud”, 
“Abertas as inscrições para o Prêmio Funpresp-Jud 2020”, “Concurso de vídeos é uma das 
modalidades do Prêmio”, “Cartilha de Dia das Crianças”, “Funpresp-Jud lança a terceira 
revista em quadrinhos da Turma da Judi”, “Palestras na SJ-AM” e “Funpresp-Jud lança vídeo 
com os resultados obtidos em 6 anos de existência”. 

No mês, foram publicadas 15 notícias em veículos de comunicação, sendo 7 em 
mídias de interesses (1 Calixto Advocacia, 1 Editora Roncaratti, 3 Suport Consult, 1 ASMPF e 
1 AJUFE) e 8 em mídia especializada (1 Revista da Previdência Complementar, 5 Assprevisite, 
1 Facebook da Abrapp e 1 Acontece). 

Ao longo do mês de outubro, foram postados 5 vídeos no Youtube (“Identifiquei meu 
descontrole financeiro. Qual é o segundo passo?”, “Como eu identifico o meu perfil de risco 
antes de investir?”, “Como eu sei se os juros do meu financiamento são abusivos?”, 
“Aniversário 6 anos” e “Por que precisamos falar sobre as nossas finanças?”). 

3.3 Gerência de Controle Interno (Gecoi) 

As atividades da Gerência de Controle Interno estão alinhadas com o Objetivo 
Estratégico OE 4 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado. 



 

  Em outubro, foram emitidas 8 manifestações sobre resgates a pagar, devolução 
decorrente de reenquadramento de participantes, devolução de contribuições decorrentes 
do cancelamento de adesão automática, controle de investimentos do Fundo de 
Investimentos Multimercado Funpresp-Jud Athena, controle de investimentos do FCBE,  
análise do processo de controle de investimentos das Reservas Técnicas; análise das 
certidões negativas, bem como 2 notas técnicas acerca da análise de riscos de investimentos 
da Fundação.  

3.4 Gerência Jurídica (Gejur) 

No mês de outubro, a GEJUR emitiu parecer sobre os seguintes assuntos: 

 Consultoria Contábil – PRP Soluções; 

 Documentos apresentados pela Bloomberg Finance LP; 

 Aquisição de brindes; 

 Composição do Comitê de Auditoria (COAUD); 

 Acordo de Cooperação; 

 Possibilidade de pagamento de prêmio em dinheiro; 

 Aquisições de PDTI 2018/2019; 

 Licenciamento de Ferramenta de Business Intelligence (Tableau) – 1º e 2º 

Editais; 

 Licença Anual Creative Cloud Adobe; 

 Aquisição de material de expediente - carimbos (dispensa); e 

 Certificado e-CPF A3 para Coordenação de Contabilidade. 

 
Brasília, 05 de novembro de 2019. 

 
 

Presidência da Funpresp-Jud 




