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EDITORIAL

A Funpresp-Jud encerrou 2016 comemorando 
com os patrocinadores e com os participantes 
os ótimos resultados obtidos e iniciou 2017 

com muitas ações planejadas para melhorar nosso 
relacionamento e interação. 

Em 2016, superamos a meta anual de número de 
adesões e novamente nos destacamos no investi-
mento dos recursos do Plano de Benefícios (PB), 
encerrando o ano com um patrimônio de cerca de 
R$ 93 milhões. 

Nossa rentabilidade nominal alcançou 14,03% e 
7,29% de rentabilidade real (acima do IPCA, de 
6,29%), superando a meta de rentabilidade real anu-
al de 4,50%. Ao final de 2016, o retorno acumulado 
dos investimentos do PB nos últimos 36 meses atin-
giu 42,57% enquanto a meta era de 41,71%. 

O compromisso de atuar com responsabilidade e 
parcimônia nos gastos para o funcionamento da 
Fundação já tem dado resultados expressivos, pois 
reduzimos significativamente em 45,8% a despesa 
per capita dos últimos 12 meses, quando a meta 
para o ano era de 30%. 

Realizamos o primeiro concurso público no ano pas-
sado e já demos posse a 5 novos empregados, de 
um total de 22 vagas que serão preenchidas paulati-
namente até 2020.

Em fevereiro deste ano atingimos R$103 milhões de 
patrimônio, sendo R$87,8 milhões no Plano de Bene-
fícios e R$15,5 milhões no Plano de Gestão Adminis-
trativa. Já contamos com mais de 7.200 participantes 
e 91% de adesão dos novos membros e servidores. 

Várias ações serão realizadas ao longo do ano 
para melhorar a parceria e relacionamento, bem 
como para aprimorar a capacitação de nossos Re-
presentantes, tais como: Ciclo de Palestras, Cafés 
Funpresp-Jud, eventos com transmissão via webi-
nar e os Encontros Regionais que ocorrerão du-
rante os meses de maio e junho em todo o Brasil. 

Também lançaremos ainda no primeiro semestre 
nossa plataforma de ensino à distância, como forma 
de promover mais capacitação e informação sobre 
previdência complementar. 

Toda a evolução e resultados obtidos pela gestão da 
Funpresp-Jud não seriam possíveis sem o apoio dos 
nossos Representantes e dos órgãos patrocinadores 
do Poder Judiciário da União, do Ministério Público 
da União e do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, a quem agradecemos.

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

12/05 – Rio de Janeiro – PR-RJ
19/05 – Belém – TRT-8 
26/05 – Florianópolis – TRT-12 
02/06 – Recife – TRT-6 
09/06 – São Paulo – TRT-2
23/06 – Belo Horizonte – TRT-3
30/06 – Brasília (local a confirmar)

O que vem por ai

Encontros 
Regionais



AFunpresp-Jud promoveu o II Encontro Nacional 
de Previdência Complementar do Poder Judiciá-
rio, Ministério Público da União (MPU) e Conse-

lho Nacional do Ministério Público (CNMP) em 17 de 
março, na sede do CNMP, em Brasília. 

Os objetivos do Encontro foram discutir a importância 
da previdência complementar; destacar sua evolução 
no Brasil e no mundo, especialmente com relação ao 
segmento de previdência complementar de servidores 

públicos; sensibilizar e promover o engajamento dos 
patrocinadores; prestar contas sobre a governança e 
funcionamento da Funpresp-Jud, apresentando a situa-
ção atual e as perspectivas; e interagir com profissionais 
do segmento de previdência complementar fechada. 

O evento contou com autoridades dos órgãos patroci-
nadores, do sistema de previdência complementar e 
cerca de 100 participantes, membros e servidores do 
Poder Judiciário, MPU e do CNMP.

A Diretora-Presidente da Funpresp-Jud, Elaine de Oli-
veira Castro, abriu o evento falando sobre os resulta-
dos obtidos em 2016 e as ações planejadas para 2017 
para melhorar o relacionamento com os participantes 
e patrocinadores, primando sempre pela excelência no 
atendimento e nos serviços. 

Elaine destacou as políticas implementadas para 
consolidar a governança da Entidade, os avanços e 

as inovações para aprimorar a transparência que 
norteiam a gestão, e os eventos programados para 
o ano. Finalizou agradecendo a parceria com os pa-
trocinadores e, em especial, o trabalho dos Repre-
sentantes Funpresp-Jud, que fazem chegar aos no-
vos servidores as informações necessárias sobre 
previdência complementar, e as áreas de gestão de 
pessoas, cujo apoio é fundamental para o sucesso 
da Fundação.

NOTÍCIA DE CAPA



O Encontro Nacional contou com a palestra magna do 
Sr. Felinto Sernache, Diretor e Líder da Área de Consul-
toria e Soluções em Previdência para a América Latina 
na Willis Towers Watson, e com a palestra sobre a Re-
forma da Previdência e seus impactos para os servido-
res públicos, proferida pelo Diretor de Seguridade da 
Funpresp-Jud,  Edmilson Enedino das Chagas. 
 
O debate com os Representantes Funpresp-Jud 
Adriano Dias Gago, do TRE-SP, José Toshio, do TRF-3, 

e Paulo Jábali, do PRT-SP, coordenado pelo Diretor 
de Seguridade, Edmilson Enedino, teve como temá-
tica as melhores práticas na divulgação da previdên-
cia complementar e atendimento aos membros e 
servidores, bem como a troca de experiência entre 
os presentes. 
 
Para finalizar, o Diretor de Investimentos, Ronnie Gon-
zaga Tavares,  esclareceu dúvidas dos presentes acerca 
da Política de Investimentos 2017.

Fotos: Ascom/Funpresp-Jud



Total de Participantes =7.232
(Posição em 10/3/2017) 

Participantes por categoria

  FUNPRESP-JUD EM NÚMEROS

Participantes por ramo dos
patrocinadores

10 maiores Patrocinadores Adesões por mês

*Até o fechamento desta edição não haviam sido computadas todas as fichas de 
inscrição de fevereiro. 

*



AComissão Eleitoral homologou o resultado das 
Eleições com 977 participantes que votaram no 
processo, ultrapassando o quórum mínimo de 

10% de eleitores, conforme Regulamento Eleitoral. 

A Chapa Compromisso foi a vitoriosa, com 70,1% 
dos votos válidos. A Chapa ganhadora teve 685 vo-
tos contra a Chapa Gestão com Responsabilidade 
com 171 votos.  O mandato dos eleitos será de 4 
anos. 

O servidor do Ministério Público do Trabalho de São 
Paulo, Paulo Jábali Júnior, foi eleito para a vaga do Co-
mitê de Assessoramento Técnico com 572 votos. 

As eleições garantem ao participante e ao assistido a 
representatividade nos órgãos de governança da Enti-
dade, sendo o Conselho deliberativo o órgão que define 
as diretrizes da Fundação e o Conselho Fiscal o que fis-
caliza os atos de gestão. O período de votação ocorreu 
do dia 1º de fevereiro de 2017 a 7 de fevereiro de 2017. 

Cerca de 30 servidores, oriundos dos 14 patroci-
nadores de Brasília, que atuam na área de gestão 
de pessoas e de comunicação, Representantes 

Funpresp-Jud e de Associações, bem como conselhei-
ros e empregados da Fundação participaram do Café 
com Representantes, em 17 de fevereiro.

O Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino, preparou 
uma apresentação para os presentes, com o objetivo 
de discutir a Reforma da Previdência e seus impactos 
para os servidores públicos e prestar esclarecimen-
tos sobre migração de regime e cálculo do benefício 
especial.

Foi mais uma oportunidade para capacitar os servidores 
no desempenho das suas atribuições e para troca de ex-
periências, debate e esclarecimento de dúvidas. 

Segundo Eliel de Barros Pinto, Representante Funpresp-Jud 
do Superior Tribunal Militar, “o evento foi muito produtivo e 
enriquecedor, com boa troca de experiência e ajuda bastan-
te nas orientações que temos que fornecer aos servidores. 
A Reforma da Previdência é o principal assunto que está 
sendo tratado e temos que dominá-lo para poder orientar 
com qualidade as pessoas que precisam. A palestra foi bem 
esclarecedora e retira qualquer sombra ou neblina que haja 
sobre o tema”.

Evento foi realizado 
na sede da Fundação 
em Brasília



Prêmio 
Funpresp-Jud

A Fundação divulga os resultados parciais até 8 
de março da campanha de adesão iniciada em 
20 de setembro de 2016, com o objetivo de in-

centivar o trabalho dos nossos Representantes nos 
órgãos patrocinadores. 

No Grupo I vários servidores estão empatados, no pri-
meiro lugar estão Maria Lusmar Caldeira de Farias, 
do TRE-RO, Maria Helena Laturner, da SJMT, e José 
de Ribamar de Sousa Chagas Júnior, do TRT-16, com 
14 pontos; Pedro Vaz Sammarco Freitas, do STM, e 
Gleyton de Castro Lima, da SJAM, estão no 2º lugar 
com 12 pontos cada; e em 3º lugar está a Representante 
do TRE-MA, Rosangela Lindoso de Souza, com 11 pontos. 

No Grupo II a liderança está com a Representante do 
TJDFT, Patrícia Silva Bernardi Peres, com 161 pon-
tos, seguida do Representante do TRT-2, João Gabriel 
Trivellato França, com 148 pontos; em 3º lugar, An-
dreia Ferreira Lemes, do TRT-15, com 95 pontos. 

As adesões automáticas, as de participantes vincula-

A 3ª edição do Prêmio Funpresp-Jud é composta 
por duas modalidades, uma para concurso de 
frases e outra para campanha de adesão. O pe-

ríodo para a inscrição das frases será até 31 de julho.

O concurso de frases tem por objetivo estimular a 
participação e a reflexão da sociedade em relação à 
importância da previdência complementar, destacan-
do sua importância para o servidor público.

Serão premiadas as 12 melhores frases com o valor 
de R$500,00 por frase escolhida. Caso o vencedor seja 
participante do Plano JusMP-Prev, receberá R$100,00 
adicionais, por frase vencedora, como incentivo ao 
aporte de contribuição facultativa à sua conta indivi-
dual. Poderão participar todas as pessoas interessa-
das, desde que atendam as regras do edital do Prêmio.

dos e as de servidores do regime novo (entraram em 
exercício a partir de 14/10/2013) que ainda não tinham 
aderido ao Plano de Benefícios têm pontuações dife-
rentes. Somente são computadas as adesões cadas-
tradas no Portal do Patrocinador. Os patrocinadores 
estão divididos em dois grupos por quantidade de ser-
vidores e membros ativos que possuem: Grupo I para 
até 1000 e o Grupo II a partir de 1001. 

O vencedor da campanha de cada grupo receberá o 
prêmio de uma bolsa de estudos para o 38º Congres-
so Brasileiro dos Fundos de Pensão, em 2017, orga-
nizado pela Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar (ABRAPP), incluídas 
despesas com diárias e passagens, custeadas de acor-
do com as normas especificas da Funpresp-Jud.

O período de finalização da campanha encerra-se em 
31 de julho de 2017.

Mais informações sobre o Prêmio poder ser solicitadas 
pelo e-mail: premio@funprespjud.com.br.
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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 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/?page_id=2532.

O webinar sobre a “Reforma da Previdência” realizado pelo Diretor 
de Seguridade da Funpresp-Jud, Edmilson Enedino das Chagas, 
em 22 de março, teve grande audiência com cerca de 650 pes-

soas online e mais de 160 participantes ativos no chat, um saldo muito 
positivo para o evento. 

Edmilson fez um histórico das reformas previdenciárias ocorridas na Cons-
tituição Federal de 1998, e explicou as novas regras propostas pela PEC 
287/2016 e seu impacto para os servidores públicos.

Os assuntos tratados foram a aposentadoria voluntária, por invalidez e 
compulsória, bem como a pensão civil e as regras de acumulação de pro-
ventos e/ou pensões.

O webinar é um evento interativo realizado pela internet, por meio de um 
link, o que permitiu que o Diretor respondesse diversas perguntas e prestas-
se esclarecimentos sobre migração de regime e cálculo do benefício especial. 

O próximo será no dia 7/4 e abordará o cálculo do benefício especial. 
Não perca!


