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O ano de 2016 iniciou com muitas novidades.
Nesta edição trataremos de várias ações ini-
ciadas no primeiro trimestre de 2016: revisão 

do Planejamento Estratégico para os anos de 2016 a 
2020; redução de 15,35% para 15,02% do valor des-
tinado à formação do Fundo de Cobertura dos Be-
nefícios Extraordinários (FCBE), aumentando o per-
centual destinado à conta individual do participante 
patrocinado; nova edição do Prêmio Funpresp-Jud 
2016; Encontro Nacional de Previdência Comple-
mentar do Poder Judiciário, do Ministério Público da 
União e do Conselho Nacional do Ministério Público 
e a nova rodada dos Encontros Regionais e Capaci-
tações dos Representantes Funpresp-Jud que será 
realizada no primeiro semestre.

As ações planejadas têm por objetivo o crescimento 
da Fundação e a consolidação de sua imagem e de 
sua credibilidade junto aos membros, servidores e 
órgãos patrocinadores.

Confira os detalhes e boa leitura!

Marcio Lima Medeiros
Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Administração

Boas notícias

Em novembro de 2015, outros desafios e oportuni-
dades surgiram com a edição da Lei 13.183/2015, 
que implantou a adesão automática aos planos de 

previdência dos servidores públicos federais, desde en-
tão, o percentual de adesão aumentou de 70% para 87%. 
Atualmente, a Fundação conta com 4.800 participantes.

A Funpresp-Jud se destacou em 2015 também no inves-
timento dos recursos dos participantes e obteve uma 
rentabilidade superior a do mercado. Em dezembro de 
2015, já deduzidos os custos, a rentabilidade do Plano 
de Benefícios JusMP-Prev foi de 13,60%, no mesmo 
período, o CDI atingiu de 13,24%, o IPCA 10,67% e a 
Poupança 8,07%.

O compromisso de atuar com responsabilidade e 
parcimônia nos gastos para funcionamento da Fun-
dação já tem dado resultados expressivos. Em 2015, 
a Funpresp-Jud reduziu em 52% a despesa per capita 
anualizada ante o exercício de 2014 e as metas para 
2016 continuam nesse caminho.

Acaba de ser lançado o novo sítio eletrônico, com um 
vídeo institucional e, em breve, minivídeos explicativos 
para informar cada vez mais os membros, servidores e 
participantes. Em junho, publicaremos o painel do par-
ticipante, uma nova ferramenta tecnológica em formato 
de infográficos com possibilidade de interação que dará 
mais transparência aos resultados de investimentos, 
despesas e receitas administrativas e os dados sobre os 
participantes e patrocinadores da Funpresp-Jud. 

Um dos desafios para este ano será a implantação de 
um Portal de Educação Financeira e Previdenciária cus-
tomizado para a Fundação e disponível para computa-
dor, tablet e smartphones. O objetivo será promover a 
educação financeira e previdenciária para os participan-
tes, membros e servidores com a oferta de conteúdo 
especializado e de fácil compreensão, de área de apren-
dizado e de campanhas para fortalecer o relacionamen-
to, com uma identidade visual moderna e atrativa.

Durante todo o ano serão realizadas visitas institu-
cionais para melhorar o relacionamento e fomentar a 
integração com os patrocinadores e Encontros Regio-
nais nas 5 regiões brasileiras e em Brasília para mais 
de 330 Representantes da Funpresp-Jud.

A nossa tendência é crescer e se consolidar cada dia 
mais, garantindo uma aposentadoria adequada aos 
membros e servidores, pois nosso presente é cuidar 
do futuro dos nossos participantes.

O Encontro Nacional de Previdência Complementar 
do Poder Judiciário, MPU e CNMP será realizado 
em 29 de abril, das 14 às 18 horas, no auditório do 
Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O evento 
contará com a presença do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, 
e do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo 
Janot, na abertura solene. Reunirá autoridades dos 
órgãos patrocinadores como Presidentes, Diretores-
Gerais e Secretários de Gestão de Pessoas e terá 
palestras de profissionais de renome do sistema de 
previdência complementar, bem como dos órgãos 
de regulação e fiscalização. 

Inscreva-se: eventos@funprespjud.com.br.
 
Os Encontros Regionais e Capacitação para os 
Representantes Funpresp-Jud iniciarão em maio 
e em breve divulgaremos as datas, os locais e 
informações para inscrições.

O que vem por aí



Total de Participantes = 4.800
(Posição em 8/4/2016) 

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 abril. 

*



Prêmio 
Funpresp-Jud

Aumento de recursos na 
conta do participante 

Após a avaliação dos compromissos do Plano de Be-
nefícios JusMP-Prev e a identificação do plano de 
custeio ideal a ser praticado, a Funpresp-Jud reduziu 

de 15,35% para 15,02% o valor destinado à formação do 
Fundo de Cobertura dos Benefícios Extraordinários (FCBE). 

Isso significa que o percentual destinado à conta indivi-
dual do participante patrocinado aumentou. Desconta-
da a taxa de carregamento de 7,00% e o FCBE de 15,02%, 
o participante receberá o percentual de 77,98% na sua 
Reserva Acumulada Normal (RAN), tanto da sua própria 
contribuição como da aportada pelo patrocinador. 

O novo plano de custeio passou a vigorar a partir 1º de 
abril de 2016, após a aprovação do Conselho Deliberativo. 

O Demonstrativo Atuarial, com o novo plano de cus-
teio, e as Demonstrações Contábeis de encerramen-
to de 2015 foram encaminhados à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) no dia 
31/3/2016, embora o prazo fosse até o dia 31/7/2016.

Alinhada as melhores práticas de governança, a Funda-
ção cumpriu sua obrigação muito antes do prazo legal 
estabelecido, visando dar transparência às informa-
ções, principalmente aos participantes.

As referidas demonstrações contábeis foram audita-
das pela BDO RCS Auditores Independentes e analisa-
das e aprovadas pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo 
da Funpresp-Jud.

Todos os documentos encontram-se disponíveis no 
nosso site: www.funprespjud.com.br.

O vídeo institucional da Fundação e 4 minivídeos 
educativos, que serão lançados em breve, auxilia-
rão os Representantes Funpresp-Jud e as áreas de 
Gestão de Pessoas nas explicações sobre o Plano 
de Benefícios da JusMP-Prev.

O canal ainda conta com entrevistas e vídeos sobre 
a Previdência Complementar do Servidor Público, 
Plano de Benefícios da Fundação, sobre a Política 
de Investimentos, fiscalização e outros assuntos de 
interesse dos membros e servidores do Poder Ju-
diciário da União, do Ministério Público da União e 
do Conselho Nacional do Ministério Público.

Assista os vídeos no endereço: 
www.youtube.com/user/funprespjud/videos 

Canal no Youtube

A  Fundação divulgou os primeiros resultados par-
ciais, acumulados em 19 de abril, da campanha de 
adesão que se iniciou em março, prevista como 

uma das modalidades do Prêmio Funpresp-Jud 2016, 
com o objetivo de incentivar o trabalho dos nossos re-
presentantes nos órgãos patrocinadores. 

No Grupo I quem está liderando é a Representante do 
TSE, Simone Coelho Pereira Matsunaga, com 14 pon-
tos; seguida da Flavia Fernanda Ferreira da Silva, da 
SJMA, com 6 pontos, em 2º lugar e Gerson de Morais 
Palmeira do TRF-4, está no 3º. No Grupo II quem lidera 
é a Representante do MPF, Ana Paula Matias Cristalino, 
com 16 pontos; em 2º lugar, Patrícia Silva Bernardi 
Peres, do TJDFT, com 9 pontos; e em 3º lugar, Gisele 
Alvim de Rezende Vilas Boas, da SJMG, com 6 pontos. 

As adesões automáticas, as de participantes vincu-
lados e as de servidores do regime novo (a partir de 
14/10/2013), que ainda não tinham aderido ao Plano 
de Benefícios têm pontuações diferentes. Somente 
são computadas as adesões cadastradas no Portal do 
Patrocinador. Os patrocinadores estão divididos em 
dois grupos por quantidade de servidores 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 37º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, em Florianópolis/SC, 
organizado pela Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP). 

O Prêmio tem o objetivo de divulgar a Fundação e o Plano 
de Benefícios JusMP-Prev junto aos membros e servidores 
públicos federais do Poder Judiciário da União, do Ministé-
rio Público da União e do Conselho Nacional do Ministério 
Público. A premiação é composta por duas modalidades, 
uma para campanha de adesão e outra para concurso de 
artigo. O período da campanha é até 29 de julho e para a 
inscrição dos artigos até 30 de junho.

O concurso tem a finalidade de estimular a pesquisa e 
a elaboração de trabalhos técnicos, reconhecendo sua 
aplicabilidade no segmento de previdência complemen-
tar, visando estimular novas adesões ao Plano de Bene-
fícios. A premiação do artigo vencedor será no valor de 
R$ 5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 2.000,00 para o se-
gundo e menção honrosa para o terceiro colocado.

Regulamento do Prêmio: www.funprespjud.com.br.



A Funpresp-Jud revisou seu Planejamento Estraté-
gico para os anos de 2016 a 2020 com a análise 
dos objetivos estratégicos, missão, valores e vi-

são, bem como a definição das metas a serem cumpri-
das pela Entidade nos próximos anos. 

O evento foi antecedido por um ciclo de entrevistas 
com os Conselheiros e os Diretores, buscando conhe-
cer as diferentes visões, o que resultou no diagnóstico 
da situação atual e na visão de futuro dos principais 
gestores da Fundação.

Nos três dias de trabalho, os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, os Diretores e toda a equipe ti-
veram apresentações teóricas sobre a importância 
das melhores práticas de governança: transparência 
prestação de contas e responsabilidade corporativa 
(accountability) e formaram grupos de discussão. 

As atividades incluíram a construção de uma timeline 
da Entidade, com as ações realizadas e as que ainda 
precisam ser feitas para alinhamento dos objetivos.

Planejamento Estratégico 

seram diversas ações para alcançar a “visão” da Fun-
presp-Jud por meio de objetivos estratégicos definidos. 

A revisão do mapa estratégico também foi realizada 
durante o evento. O documento concentra instruções 
para processos internos, aprendizagem e crescimento, 
além de enfatizar objetivos voltados aos patrocinado-
res e participantes, com foco na melhoria da gestão do 
plano de benefícios. 

Esse trabalho será finalizado até o fim de abril com a 
revisão de metas e do plano de ação de cada Diretoria 
e posteriormente apresentado e aprovado pelo Conse-
lho Deliberativo na primeira reunião ordinária de maio, 
a fim de institucionalizar, comprometer toda a equipe 
e dar publicidade ao Planejamento Estratégico 2016-
2020 da Funpresp-Jud. 

Todas as atividades do Planejamento Estratégico foram 
conduzidas pelo Diretor de Administração, Marcio Lima 
Medeiros e ocorreram nos dias 14, 15 e 29 de março, 
no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e na sede da 
Fundação em Brasília.
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Dentre as atividades desenvolvidas durante o workshop, 
foi realizada a revisão das declarações de missão, visão 
de futuro e valores da Fundação.  Os grupos propu-

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.


