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Nesta edição temos muitas novidades para di-
vulgar! 

O 2º trimestre de 2015 foi marcado pela posse dos 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pela 
recondução da Diretoria Executiva para um novo 
mandato de 3 anos, além das diversas iniciativas para 
estreitar o relacionamento com os órgãos patrocina-
dores e para promover o aumento das adesões ao 
Plano de Benefícios JUSMP-PREV, administrado pela 
Funpresp-Jud.

A edição da Resolução Conjunta STF/MPU nº 1, em 23 
de maio, representou uma evolução para o trabalho 
desenvolvido junto aos patrocinadores, pois institui o 
Manual do Patrocinador e orienta a designação de no 
mínimo 2 servidores para atuarem como represen-
tantes da Funpresp-Jud no âmbito de cada patroci-
nador. Até o fechamento desta edição já haviam sido 
designados 274 representantes, que receberão trei-
namento específico nos meses de agosto e setembro.

Os Encontros Regionais realizados em junho foram 
considerados um sucesso. Nos eventos foram lança-
dos o Portal do Patrocinador e o Prêmio Funpresp-Jud 
2015 e houve intensa participação dos representan-
tes dos órgãos patrocinadores.

Confira os detalhes e boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro 
Diretora-Presidente

Encontros Regionais

Cerca de 240 servidores que atuam na área de 
gestão de pessoas e de comunicação, além de 
outros servidores interessados, oriundos de 67 

patrocinadores, participaram dos Encontros Regionais 
de Gestão de Pessoas nas 5 regiões brasileiras, no pe-
ríodo de 15 a 29 de junho.

Os encontros foram realizados em Brasília (15), Porto 
Alegre (16), São Paulo (18), Salvador (26) e Belém (29) 
com o objetivo de proporcionar um espaço de esclare-
cimento de dúvidas e de troca de experiências.

A Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas do Minis-
tério Público Federal, Valdeluce Amaral, destacou em 
seu depoimento sobre o evento: “É fundamental que 
os servidores que atuam diretamente na área se sin-
tam parte do processo de construção da Entidade e 
tenham a oportunidade de colaborar com melhorias”. 

Portal do Patrocinador
O Portal do Patrocinador está no ar desde 1º de ju-
lho e também foi lançado durante os Encontros Regio-
nais. Ele é um canal destinado ao compartilhamento 
de informações e de documentos entre a Fundação e o 
órgão patrocinador, visando conferir maior segurança, 
integridade e agilidade no envio de documentos.

O acesso ao Portal foi precedido de credenciamento 
de servidores dos órgãos patrocinadores que exer-
cem a função de Gestor Master, cuja responsabilida-
de será conceder acesso total (permite envio de docu-
mentos e informações) ou restrito (somente leitura) 
aos usuários de seu órgão.
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Inicialmente foram cadastrados os servidores indica-
dos como representantes da Funpresp-Jud, bem como 
os que mantêm relacionamento com a nossa Coorde-
nadoria de Arrecadação e Cadastro (COARC), da Dire-
toria de Seguridade. 

Desde 1º de agosto todos os documentos deverão ser 
encaminhados por meio do Portal: as fichas de inscri-
ção ou termos de oferta; as solicitações de alteração de 
percentual de contribuição; o mapa resumo das contri-
buições mensais e a cópia das ordens bancárias de de-
pósitos realizados na conta corrente da Funpresp-Jud.



Total de Participantes = 2524   
(Posição em julho/2015) 

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos
patrocinadores

10 maiores Patrocinadores Adesões por mês



O que vem por aí

O Conselho Deliberativo da Funpresp-Jud recon-
duziu toda a diretoria da Entidade para um 
novo mandato de três anos, de 2015 a 2018, 

por unanimidade, em reunião realizada no dia 17 de 
junho em Brasília. 

Os diretores reconduzidos são: Elaine de Oliveira Cas-
tro, Diretora-Presidente; Ronnie Gonzaga Tavares, Di-
retor de Investimentos; Edmilson Enedino das Chagas, 
Diretor de Seguridade; e Marcio Lima Medeiros, Dire-
tor de Administração. 

A Diretoria Executiva foi empossada na reunião do 
Conselho Deliberativo do dia 1º de julho, data em que 
se iniciou o novo mandato. 

A Funpresp-Jud e a Escola Judicial do TRT-10ª Re-
gião promoveram dois dias de Evento de Educa-
ção Financeira e Previdenciária, em 14 e 15 de 

abril, no Foro Trabalhista e no Edifício Sede em Brasília.

Com o objetivo de dar informações e dicas sobre como 
administrar as finanças pessoais e se planejar para a 
aposentadoria, o Coordenador de Investimentos da 
Funpresp-Jud, Gilberto Stanzione, palestrou sobre 
“Como administrar as finanças pessoais, inclusive em 
tempos de crise” e o Diretor de Seguridade da Funda-
ção, Edmilson Enedino das Chagas, proferiu a palestra 
“Como se planejar para ter uma renda adequada na 
aposentadoria”.

As Capacitações dos Representantes Funpresp-Jud 
em Recife e São Paulo nos dias 19 e 20/8 e 25 e 26/08.   

Diretoria Executiva é 
reconduzida

Evento de Educação 
Financeira em Previdenciária 
no TRT-10

O Prêmio Funpresp-Jud 2015 foi lançado nas cin-
co regiões brasileiras durante os Encontros 
Regionais de Gestão de Pessoas realizados no 

mês de junho, com o objetivo de divulgar a Fundação 
e o Plano de Benefícios junto aos membros e servido-
res públicos federais do Poder Judiciário da União, do 
Ministério Público da União e do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Serão duas premiações: uma para concurso de projeto 
acadêmico e intelectual de educação financeira e previ-
denciária e outra para campanha de adesão. O período 
para a campanha e para a inscrição dos projetos come-
çou no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de outubro, pelo 
sítio eletrônico da Fundação.

Os projetos de educação financeira e previdenciária 
deverão difundir os conceitos da previdência com-
plementar, promover a cultura previdenciária, educar 
para que as famílias melhorem sua saúde financeira, 
estimular a poupança de longo prazo, dentre outros 
conceitos e ideias.

A premiação do projeto vencedor será no valor de 
R$10.000,00 para o primeiro lugar, R$5.000,00 para o 
segundo e R$3.000,00 mil para o terceiro colocado.

Para a campanha de adesão, os órgãos patrocinadores 
foram divididos em grupos por quantidade de servido-
res que possuem: grupo I, para aqueles que tenham de 
1 a 400: grupo II, de 401 a 1000; e o grupo III, a partir de 
1001 servidores. 

O reconhecimento de honra ao mérito a ser concedi-
do aos servidores que se destacarem na campanha de 
adesão será por categorias, em cada um dos grupos de 
patrocinadores: a primeira, para o patrocinador que 
tiver o melhor resultado em número de participantes 
patrocinados inscritos e em percentual de adesão em 
relação às posses ocorridas desde 14/10/2013; a se-
gunda, para aquele que obtiver o melhor resultado em 
número total de participantes patrocinados; e a tercei-
ra, para o melhor resultado obtido em número de par-
ticipantes vinculados inscritos. 
 
Conheça todos os detalhes acessando o Edital nº 7, de 
07 de junho de 2015, disponível no sitio eletrônico da 
Fundação.
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Os novos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal tomaram posse nos dias 30 de abril e 22 
de maio na sede da Funpresp-Jud em Brasília.

A solenidade de posse contou com a presença do Sr. 
Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Geral do Supremo 
Tribunal Federal, atual Presidente do Conselho Deli-
berativo da Entidade e de outras autoridades. Presti-
giaram o evento o Diretor-Superintendente da Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), Sr. Carlos de Paula, o Secretário de Políticas de 
Previdência Complementar da SPPC, Sr. Jaime Mariz, o 
Diretor de Políticas e Diretrizes de Previdência Comple-
mentar da SPPC, Sr. Paulo César dos Santos, os con-
selheiros deliberativos e fiscais do primeiro e do novo 
mandato, servidores do Poder Judiciário da União e do 
Ministério Público da União, além de toda a equipe  da 
Funpresp-Jud.

A atual composição dos Conselhos é a seguinte:

Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da tomam posse
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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 por 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/?page_id=2532.

Conselho Deliberativo: Amarildo Vieira de Oliveira (titu-
lar e presidente) e Cícero Rodrigues de Oliveira Gomes (su-
plente), do STF; Paulo Afonso Cavichioli Carmona (titular e 
presidente substituto), do TJDFT, e Paulo César Magalhães 
Brayer (suplente), do MPF; João Carmelino dos Santos Fi-
lho (titular), do TST, e Rafael Alves Bellinello (suplente), do 
TRT-10ª Região; Raimundo Francisco de Aguiar Sousa (ti-
tular), do MPF, e Izaias Dantas Freitas (suplente), do MPT; 
Rui Moreira de Oliveira (titular), do TSE, e Marcelo de Assis 
(suplente), do STJ; Cláudio Machado Pinto (titular) e Misael 
Guerra Pessoa de Andrade (suplente), ambos do CJF. 

Conselho Fiscal: Celso de Oliveira e Sousa Neto (titu-
lar), do TJDFT, e Camilo Rey Laureto (suplente), do STM; 
Leonardo Peixoto de Melo (titular e presidente substi-
tuto), do STJ, e Thiago Bergmann de Queiroz (suplente), 
do TSE; Lauro Pinto Cardoso Neto (titular), do MPF e 
Gustavo Caribé de Carvalho (suplente), do TS; Ivan de 
Jesus Teixeira do Nascimento (titular), do STF, e Eduar-
do Campos Gomes (suplente), do CNJ.


