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É com ânimo renovado que ini-
ciamos 2015 na Funpresp-Jud. 
Fizemos grandes avanços: mudamos de sede para 

melhor receber nossos patrocinadores e participantes; 
começamos a utilizar um novo sistema integrado de pre-
vidência, que trouxe melhoria para nossos processos de 
trabalho e diminuição de custos; inauguramos o Portal do 
Participante, com novidades e informações relevantes para 
os servidores que aderiram ao nosso plano de previdên-
cia; realizamos o primeiro processo para eleger os repre-
sentantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e os componentes do Comitê de Assessoramento 
Técnico, os quais participarão da gestão da Funpresp-Jud, 
compartilhada com os representantes dos patrocinadores. 

Como resultado do trabalho que vem sendo desen-
volvido com o apoio dos patrocinadores, a Funpresp-
-Jud alcançou 1.783 adesões até o fi nal de março. 
Nossa meta é alcançar 4.000 participantes patrocina-
dos e 600 participantes vinculados até o fi nal do ano. 

Contamos com a participação de todos para conquistar 
novas adesões, para que a Funpresp-Jud se fortaleça cada 
vez mais e cumpra com sua missão de proporcionar ao par-
ticipante o melhor benefício previdenciário, por meio da 
otimização dos recursos investidos, respeitados níveis pru-
dentes de risco, de forma responsável, ética e transparente.

Portal do Participante

N o dia 27 de fevereiro, foram enviadas para o e-mail dos par-
ticipantes as senhas de acesso ao Portal do Participante. 
Nesse espaço, ele pode acessar a declaração anu-

al de contribuição para o Plano a ser utilizada no ajus-
te anual do Imposto de Renda, o extrato de suas con-
tribuições e as demais informações importantes para o 
acompanhamento da sua previdência complementar. 

Nova Ficha de Inscrição 
ou Termo de Oferta 

A Ficha de Inscrição e o Termo de Oferta foram unifi cados. Ago-
ra não é mais necessário encaminhar o Termo de Oferta sepa-
rado, a nova Ficha já vale como o Termo, desde que preenchida 
e assinada pelo membro ou servidor e pela área de pessoal.
A nova Ficha deve ser preenchida em 3 vias pelo 
participante e entregue na área de gestão de 
pessoas do órgão de lotação do participante.
A intenção é incentivar o preenchimento da Ficha de Ins-
crição, promovendo as adesões e garantindo a cobertura 
da previdência complementar para os novos servidores.

Os servidores que atuam na área de Gestão de Pesso-
as e os novos servidores empossados podem esclare-
cer suas dúvidas ligando para a Funpresp-Jud (61-3217-
6598) ou enviando e-mail para sap@funprespjud.com.br.

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

 

Guia do Imposto de Renda 
A Funpresp-Jud criou um passo a passo rápido e sim-
ples para auxiliar o participante a registrar as contribui-
ções para previdência complementar na Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física 2015 (ano base 2014). 

O montante das contribuições facultativas deverá ser so-
mado a outras contribuições à previdência comple-
mentar (contribuições normais, vinculadas e outras). 

O Guia está disponível no sítio eletrônico da Fundação:

Palestras, treinamentos e 
materiais de divulgação da 
Funpresp-Jud
O órgão patrocinador que quiser realizar pales-
tra ou treinamento sobre o Plano de Benefícios 
da Fundação pode solicitar por e-mail sap@fun-
prespjud.com.br ou pelo telefone (61) 3217-6598.
O material de divulgação também está 
disponível para envio a qualquer lu-
gar do Brasil sem custo de postagem.

 www.funprespjud.com.br



Total de Participantes = 1783  

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos patrocinadores

10 maiores Patrocinadores



Mudança de sede

No início do mês de março ocorreu a mudança de toda a 
equipe da Funpresp-Jud para a nova sede, localizada na 
SCLRN 702/703 – Bloco B - Térreo – Lojas 40 e 50 -  Edi-
fício Benvenuto - Asa Norte – CEP: 70.720-620 Brasília 
– DF. O telefone permanece o mesmo: (61) 3217-6598. 

É  importante atentar para o novo endereço quan-
do do envio das correspondências para a Funpresp-
-Jud, pois algumas patrocinadoras ainda estão en-
caminhando documentos para o endereço anterior.

Eleições Funpresp-Jud 2015 

A Abrapp – Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar insta-
lou no dia 3 de março a Comissão Técnica Na-

cional de Fundos de Pensão de Servidores Públicos. 

Os integrantes da Comissão são: Elaine de Oliveira Castro 
(Funpresp-Jud), Alexandre Wernersbach Neves (Preves), 
Carlos Henique Flory (SP-Prevcom),  Halan Pacheco de 
Morais (RJPrev), Maria Ester Veras Nascimento (Prevcom-
-MG) e Ricardo Pena Pinheiro (Funpresp-Exe). A Diretora-
-Presidente da Funpresp-Jud, Elaine Castro, foi escolhida 
pelos membros da Comissão para ser a Coordenadora.

A Comissão elegeu os seguinte temas como prioritários 
para a agenda: adesão presumida; isenção da tributação 
do PIS/COFINS para os fundos de pensão; despesas admi-
nistrativas e fi scalização.

CTN de Fundos de Pensão de 
Servidores Públicos  da Abrapp

  Os Eventos Regionais de Gestão de Pessoas dos patroci-  
   nadores serão realizados no mês de junho nas 5 regiões
   brasileiras.
   Esses eventos serão uma oportunidade de estreitar as  
   relações com a Funpresp-Jud, esclarecer dúvidas, ajus-
   tar rotinas e trocar experiências.
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Previdência 
A Funpresp-Jud iniciou com sucesso a utilização do sistema 
TrustPrev de gerenciamento integrado de previdência, da 
empresa Trust Solutions Brasil Sistemas Ltda, vencedora do 
processo de licitação.

O novo sistema permitirá a integração das áreas de arreca-
dação, cadastro, contabilidade, tesouraria e investimento, 
possibilitando melhorias na gestão e diminuição de custos 
administrativos da Fundação.

A  Funpresp-Jud  realizou  a  sua  primeira  eleição  para  
efetivar   a    gestão   compartilhada   entre  represen-
tantes dos participantes  e    patrocinadores   nos Con-

selhos  Deliberativo e Fiscal. Os participantes  também ele-
geram os membros do Comitê de Assessoramento Técnico.

A chapa Unidos pela Funpresp foi  a vencedora. 
Os novos membros do Conselho Deliberativo são: 
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa (MPF), Izaí-
as Dantas Freitas (MPT), João Carmelino dos San-
tos Filho (TST),  Rafael Alves Bellinello (TRT-10), Rui  
Moreira de Oliveira (TSE) e Marcelo de Assis (STJ).

Os novos membros do Conselho Fiscal são:  Leonardo Peixo-
to de Melo (STJ), Thiago Bergmann de Queiroz (TSE), Celso 
de Oliveira e Sousa Neto (TJDFT) e Camilo Rey Laureto (STM). 

Os   servidores   Arthur  Dias Avelino (CNJ) e Márcio  Rodrigues      
Cerqueira (CJF)  comporão o Comitê de Assessoramento Téc-
nico, vinculado ao Conselho Deliberativo, na área contábil. 

As eleições viabilizaram a escolha da metade dos mem-
bros dos órgãos de governança da Fundação, que de-
fi nem as diretrizes da Fundação (Conselho Delibera-
tivo) e fi scalizam os atos de gestão (Conselho Fiscal). 


