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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão 
outra escolha senão acreditar com você”. Cynthia Kersey 

Servidor da 
JFAC lança livro 

O servidor Jeronymo 
Artur lançará seu primeiro 
livro, intitulado Mais do 
mesmo, no próximo dia 24 
de julho (sexta-feira) no 
Espaço Cultural da Justiça 
Federal do Acre. O livro 
versa sobre contos e crônicas escritas por Artur. Durante o coquetel terá 
exposição da obra, além de sessão de dedicatória para quem desejar adquirir o 
volume. O evento iniciará a partir das 14 h no Hall de entrada do prédio da 
Seccional de Rio Branco. 
Artur convida todos para prestigiar esse momento notável de sua trajetória 
pessoal e profissional.  

Funpresp- Portal do Patrocinador 
O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público da 
União (MPU) editaram a Resolução Conjunta STF/ MPU nº1, 
de 23 de junho de 2015, que trata de orientações aos órgãos 

do Poder Judiciário da União, do MPU e do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) sobre o Regime de Previdência 
Complementar, estabelecendo procedimentos operacionais 
para aplicação do Plano de Benefícios do Poder Judiciário 

(JUSMP- PREV) e institui o Manual do Patrocinador. 
Desde o dia 01 de julho, a Funpresp-Jud disponibiliza o Portal 

do Patrocinador, que é destinado ao compartilhamento de 
informações e de documentos entre a Fundação e o órgão 
patrocinador, com o objetivo de conferir maior segurança, 
integridade e agilidade ao processo. Também permitirá o 
envio da ficha de adesão ou termo de oferta ao plano de 

benefícios, do mapa resumo, da solicitação de alteração de 
percentual de contribuição e da ordem bancária. 

O acesso ao Portal será antecedido de credenciamento de 
servidores dos órgãos patrocinadores que exercerão a função 

de Usuário Master, Usuário Arrecadação e Usuário. 
Cadastro. 

Prêmio Funpresp- Jud 
A Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder 
Judiciário (Funpresp) 
promove, entre os meses de 
julho e outubro, premiação 
para projetos de educação 
financeira e previdenciária. 
Todos os membros e 
servidores públicos federais 
lotados nos patrocinadores 
da Fundação podem 
participar. 
Para maiores informações 
entre em contato com a 
Fundação pelo tel: (61)3217-
6598 ou pelo e-mail 
arquivos@funprespjud.com.
br. 


