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EDITORIAL

N esta edição comemoramos os ganhadores 
do Prêmio Funpresp-Jud 2017, os 4 anos de 
funcionamento, e apresentamos novos pro-

jetos, como a Revista em Quadrinhos da Turma da 
Judi, publicação para os filhos dos participantes, e 
o lançamento do concurso de fotografias, uma das 
modalidades do Prêmio Funpresp-Jud 2018, no qual 
somente poderão se inscrever os participantes do 
Plano de Benefícios JusMP-Prev.

Outras novidades são a reabertura de nova turma 
do curso “Noções básicas sobre o Regime de Previ-
dência Complementar (RPC) do servidor público fe-
deral”, da Plataforma de Ensino a Distância (EaD) e a 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o 
enquadramento dos servidores oriundos de estados 
e municípios ao regime próprio de previdência. 

Dando continuidade às ações programadas de ca-
pacitação, realizamos o Café com Sindicatos, onde 
foram apresentados os resultados da Entidade, o 
Portal de Governança e Transparência, a Plataforma 
de Ensino a Distância (EaD) e o Treinamento do Be-
nefício Especial para as áreas de pagamento, cadas-
tro e para os Representantes Funpresp-Jud.

Continue a acompanhar os números da Fundação 
que não param de crescer. Até o final do ano, o par-
ticipante tem a oportunidade de fazer contribuições 
adicionais esporádicas e pagar menos imposto de 
renda na declaração anual do IRPF.

Por fim, anuncio a decisão de me aposentar e in-
formo que me desligarei no dia 14 de dezembro da 
Funpresp-Jud, onde tive a honra de exercer a função 
de Diretora-Presidente durante quase 4 anos.

Agradeço pela confiança em mim depositada e pelo 
apoio recebido durante a minha gestão, tanto dos di-
rigentes dos patrocinadores quanto dos responsáveis 
pelas áreas de gestão de pessoas e Representantes 
Funpresp-Jud, sem os quais não teria sido possível su-
perar os desafios e alcançar os resultados almejados.

Desejo a todos um feliz natal e um ano novo pleno 
de realizações.

Boa leitura!

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Cerimônia de entrega 

O Prêmio Funpresp-Jud 2017 está na sua 3ª edi-
ção e contou com duas modalidades de pre-
miação: concurso de frases e campanha de 

adesão. O concurso de frases teve por objetivo es-
timular a participação e a reflexão da sociedade em 
relação à importância da previdência complementar, 
destacando sua importância para o servidor público. 
Já a campanha de adesão teve por objetivo divulgar 
a Fundação e o Plano de Benefícios JusMP-Prev junto 
aos membros e servidores e fomentar as adesões.

A campanha de adesão foi iniciada em 20 de setembro 
de 2016 e finalizada em 31 de julho de 2017. 

No Grupo I ficou em 1º lugar Rita Cássia Gonçalves 
Pinto, da SJMT; no 2º lugar, Pedro Vaz Samarco Freitas, 
do STM; no 3º lugar ficou Simone Coelho Pereira 
Matsunaga, do TSE; no 4º lugar ficou José de Ribamar 
de Sousa Chagas Júnior, do TRT-16 e em 5º lugar Maria 
Lusmar Caldeira Farias, do TRE-RO.

No Grupo II a liderança ficou com a Representante do 
TJDFT, Patrícia Silva Bernardi Peres; seguida do Repre-
sentante do TRT-2, João Gabriel Trivellato França; em 3º 
lugar, Erica de Cerqueira Lima, do TRT-1; em 4º lugar, 
Andreia Ferreira Lemes, do TRT-15; e em 5º lugar, Giselle 
Doria Salviani Morais, da SJSP. 

A premiação foi realizada no TSE em 29 de novembro, 
com a entrega de troféus e certificados aos ganhadores.

Veja as fotos do evento na próxima página.
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Erica de Cerqueira Lima, Elaine de Oliveira 
Castro

Patrícia Silva Bernardi Peres, Celso de Oliveira 
e Sousa Neto

Participantes do evento

Marisa Bravi

Simone Coelho Pereira Matsunaga, Amarildo 
Vieira de Oliveira, Leonardo Peixoto de Melo

Pedro Vaz Samarco Freitas, Elaine de Oliveira 
Castro 

Andreia Ferreira Lemes, Leonardo Peixoto de 
Melo

Equipe do TJDFT, Secretário-Geral, Dr. Celso de Oliveira e Sousa Neto e a ganhadora da campanha, Patrícia Silva Bernardi Peres. 

O evento contou com a palestra 
“Relacionamento de Excelência: Di-
ferencial Estratégico de Gestão” de 
Marisa Bravi, professora universitá-
ria, consultora e diretora executiva 
da MSB Promoção de Eventos e 
Cerimonial, especialista em Comu-
nicação e Mercado, Relações Públi-
cas, Gestão Mercadológica e certifi-
cada em Qualidade de Serviço pelo 
Disney Institute.



AFundação divulga os resultados parciais acumula-
dos até 11 de dezembro na campanha de adesão 
que iniciou em 4 de setembro e encerra em 29 de 

junho de 2018, prevista como uma das modalidades do 
Prêmio Funpresp-Jud 2018, com o objetivo de incentivar 
o trabalho dos nossos órgãos patrocinadores. 

No Grupo I o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 
(TRE-RR), com 6 pontos, está em 1º lugar; o Tribunal Re-
gional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), com 5 pontos, 
segue em 2º; e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá 
(TRE-AP), com 4 pontos, está em 3º lugar.

No Grupo II em primeiro lugar está o Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), com 16 pontos; 
em 2º lugar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 9 
pontos; e em 3º lugar o Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal (TRE-DF), com 7 pontos.

O concurso de fotografia destacará o que o par-
ticipante do Plano de Benefícios JusMP-Prev 
pretende fazer quando se aposentar e tem por 

objetivo estimular a participação e a reflexão dos parti-
cipantes em relação à importância da previdência com-
plementar para sua aposentadoria. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT) lidera o Grupo III, com 188 pontos; em 2º lugar, o 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), com 58 
pontos; e em 3º lugar, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 11ª Região (TRT-11), com 43 pontos.

Os patrocinadores foram divididos em três grupos por 
quantidade de servidores e membros ativos que pos-
suem: grupo I para até 600, grupo II de 601 a 1500 e o 
grupo III a partir de 1501 servidores. 

Será premiado apenas um órgão patrocinador por gru-
po, cabendo a este a indicação do Representante Fun-
presp-Jud que receberá o prêmio. O vencedor da cam-
panha de adesão de cada grupo receberá o prêmio de 
uma bolsa de estudos para o 39º Congresso Brasileiro 
dos Fundos de Pensão, em 2018, organizado pela Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (ABRAPP), incluídas despesas com diá-
rias e passagens, custeadas de acordo com as normas 
específicas da Fundação. 

Os 3 primeiros colocados de cada grupo receberão tro-
féu nos Encontros Regionais 2018.

Conheça o Regulamento do Prêmio no site da Entida-
de; mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: 
premio@funprespjud.com.br.
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Concurso de
Fotografia

Serão premiadas as melhores fotografias até o limite 
12, com o valor de R$1.000,00 por vencedor. Somente 
poderão se inscrever os participantes do Plano de Be-
nefícios JusMP-Prev, desde que atendam as regras do 
edital do Prêmio. As inscrições vão até 29 de junho de 
2018 no link: www.funprespjud.com.br/premio.

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.



Total de Participantes = 9.246
(Posição em 12/12/2017) 

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 novembro. 

*



As inscrições para a próxima turma do curso 
“Noções básicas sobre o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) do servidor público fede-

ral” reabrem em 18 de dezembro.

A primeira turma teve 2.369 inscritos e foi um suces-
so. O curso é gratuito, autoinstrucional com conteú-
dos e exercícios distribuídos em 5 módulos e tem 30 
horas/aula.

São utilizados exemplos práticos e contextualizados 
à realidade dos membros e servidores, com uma 
linguagem apropriada que leve os participantes a 
aprenderem sozinhos, desenvolvendo um pensa-
mento reflexivo sobre o tema.

Os módulos são: Introdução ao RPC, A Previdência Com-
plementar dos servidores públicos, Plano de Benefícios 
JusMP-Prev, Sistema tributário aplicável à Previdência 

Complementar e Normas legais e regulamentares.

O curso visa incorporar ao cotidiano dos servidores 
a cultura financeira e previdenciária, para que pos-
sam conhecer os conceitos básicos de previdência 
complementar, identificar quem está subordinado 
às regras do RPC e aqueles que possuem direito ao 
benefício especial, distinguir os benefícios e institu-
tos do Plano de Benefícios e relacionar os regimes 
de tributação à fase de acumulação e de recebimen-
to dos benefícios.

Ao final, os alunos terão recebido os conceitos bá-
sicos sobre o RPC e conhecimentos sobre a impor-
tância da previdência complementar para a vida do 
servidor público.

Acesse: http://ead.funprespjud.com.br/, dúvidas: 
sap@funprespjud.com.br

O aniversário da Funpresp-Jud teve o seguinte 
lema este ano: “ O aniversário é nosso, mas 
quem comemora é você!” . Foram realizados 

dois eventos comemorativos em Brasília, um no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), em 23/10, e outro na Procu-
radoria-Geral da República (PGR), em 6/11.

Nesses 4 anos de existência, completados no dia 14 
de outubro, os participantes da Entidade têm moti-
vos para comemorar: a Fundação administra hoje um 
patrimônio de R$ 161 milhões e já conta com mais de 
9.200 participantes. 

Os eventos reuniram cerca de 150 pessoas, dentre elas 
participantes do Plano de Benefícios JusMP-PREV, mem-
bros e servidores, autoridades dos órgãos patrocinado-
res, Diretores-Gerais e Secretários de Gestão de Pesso-
as, bem como membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, Diretoria Executiva e equipe da Funpresp-Jud.

Foram apresentados os resultados alcançados nesses 4 
anos e dadas explicações sobre a migração de regime.

Previdência Complementar (RPC) do servidor público 
federal”, composto de 30 horas/aula.

Agradecemos a presença de todos que participaram 
em mais uma oportunidade para troca de experiên-
cias, debate e esclarecimento de dúvidas. 

Inscrições para nova 
turma do EAD reabrem 
dia 18 de dezembro

Aniversário de 4 anos da Funpresp-Jud 





Oportunidade para 
participante reduzir IRPF 

Como fazer para realizar o aporte de 
contribuição facultativa extraordinária?  

Diretora-
Presidente 
se aposenta

O s participantes do Plano de Benefícios têm uma 
oportunidade de reduzir o imposto de renda 
de pessoa física (IRPF), basta planejar contri-

buições adicionais esporádicas, preferencialmente 
até o dia 22/12/2017, para serem deduzidas no ajuste 
anual do IRPF. 

A legislação tributária permite a dedução da contribui-
ção à Previdência Complementar da base de cálculo do 
imposto, até o limite de 12% da renda bruta anual tri-
butável. Nesse cálculo não são consideradas as contri-
buições patrocinadas (com paridade), podendo esse li-

Para as contribuições facultativas esporádicas, o 
participante deve fazer um DOC/TED ou trans-
ferência bancária para a Funpresp-Jud no Banco 

do Brasil, ag. 4.200-5, conta 6.458-0, preferencialmen-
te no período da manhã, e encaminhar o comprovante 
para arquivos@funprespjud.com.br. 

Elaine de Oliveira Castro, após 37 anos de trabalho, 
dos quais mais de 20 anos foram dedicados à pre-
vidência complementar, decidiu se aposentar e se 

desligar da Funpresp-Jud no dia 14 de dezembro de 2017.

A dirigente assumiu o comando da Entidade em janeiro 
de 2014, por meio de processo seletivo nacional, e foi 
responsável pela sua implementação e consolidação 
no âmbito do Poder Judiciário Federal, Ministério Públi-
co da União e Conselho Nacional do Ministério Público.

Além de comandar a Funpresp-Jud, Elaine ainda era re-
presentante das EFPC’s na Câmara de Recursos da Previ-
dência Complementar (CRPC) e foi Coordenadora do Co-
mitê das Entidades dos Servidores Públicos da Abrapp.

O relatório de sua gestão durante o período de 2014 a 
2017 está disponível no site www.funprespjud.com.br, 
e foi elaborado com o objetivo de prestar contas aos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, aos participantes e pa-
trocinadores a respeito do trabalho desenvolvido en-
quanto esteve à frente da Fundação.

mite chegar a 20,5%, se a alíquota escolhida for de 8,5%.

Com isso, o participante pagará menos imposto de 
renda e parte do que seria repassado ao fisco aumen-
tará a poupança previdenciária e o benefício futuro. A 
contribuição facultativa esporádica pode ser feita em 
valores a partir de 2,5% da respectiva remuneração de 
participação.

A conta deve ser feita individualmente para aproveitar 
melhor o incentivo fiscal e aumentar a reserva indivi-
dual previdenciária.

Informações: 
(61) 3217-6598 e sap@funprespjud.com.br.

Obs: A dedução das contribuições somente é possível 
se for utilizado o modelo completo da Declaração.



Servidores do STF oriundos de estados e municípios 
têm direito ao regime próprio de previdência

Revista em quadrinhos da Turma da Judi

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por 
maioria, na sessão administrativa de 29 de 
novembro, que os servidores oriundos de 

estados, do Distrito Federal e dos municípios que in-
gressaram no STF depois da criação do regime com-
plementar de previdência dos servidores públicos e 
da instituição da Funpresp-Jud têm direito ao regime 

A Funpresp-Jud lançou mais um produto do Pro-
grama de Educação Financeira e Previdenciária 
da Entidade, para os filhos dos membros e ser-

vidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Públi-
co da União. A revista traz a história “Judi e os Porqui-
nhos” e diversos passatempos para o público infantil. 

A Turma da Judi tem o objetivo de abordar de forma 
lúdica e atrativa noções básicas financeiras para ensi-
nar os pequenos a poupar para atingir objetivos; eco-
nomizar; ter noções de gastos imediatos, de médio e 
longo prazo; identificar o que é essencial, necessário, 
útil e supérfluo; dentre outros conceitos.

O lançamento foi realizado no dia 12 de outubro, Dia das 
Crianças, durante a festa da Associação dos Serventuá-
rios da Justiça (Assejus) do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT), para cerca de 400 crianças.

No evento, a equipe da Fundação montou um estan-
de com distribuição de sacolinhas com as revistas, 
adesivos e cédulas de dinheiro da Judi para brincadei-
ras.  As crianças assistiram a palestra da Oficina das 
Finanças “Sei cuidar do meu futuro” e ouviram a Fada 
Bruna contar várias histórias.

Conheça a versão digital da revistinha no site: 
www.funprespjud.com.br

previdenciário próprio anterior, sem limitação ao teto 
do Regime Geral de Previdência Social. A exigência é 
que tenham sido ocupantes titulares de cargos efe-
tivos nos entes federativos e que não tenha havido 
descontinuidade no serviço público, ou seja, desde 
que o servidor tenha saído do poder público local e 
entrado imediatamente no STF.
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ADiretoria de Seguridade realizou treinamento 
para as áreas de Pagamento, Cadastro e Repre-
sentantes Funpresp-Jud sobre como fazer o cál-

culo do benefício especial, no dia 23 de novembro, no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Membros de 5 seccionais de sindicatos do MPU 
(PE, SP, PA, PI, AC) participaram de evento com 
os Diretores da Funpresp-Jud, em 31 de outu-

bro, na sede da Fundação. 

O treinamento presencial foi realizado para cerca de 
40 servidores de 11 patrocinadores de Brasília (TSE, 
STF, STJ, TST, TRF-1, TRT-10, TJDFT, SJDF, MPDFT, MPM e 
CNMP) e transmitido por videoconferência para todos 
os Tribunais Regionais Eleitorais do país.

Com o objetivo de explicar como funciona o Plano de 
Benefícios JusMP-Prev, apresentar os resultados obti-
dos pela Entidade durante os 4 anos de funcionamen-
to, explicar a migração de regime e o cálculo do bene-
fício especial aos presentes, a Presidência e a Diretoria 
de Seguridade fizeram apresentações.

A Plataforma de Ead e o Portal de Governança e Trans-
parência também foram apresentados aos Diretores 
das seccionais.

O evento foi uma oportunidade para troca de experi-
ências, debate e esclarecimento de dúvidas. 

Treinamento do Benefício Especial no TSE


