
NOTÍCIAS Número 16   •   Ano V   •   JANEIRO/ 2019

| EDITORIAL |

As metas mais importantes da Funpresp-Jud foram alcançadas em 2018. Tal fato é 
motivo de satisfação para os participantes, a equipe, os conselhos e os órgãos pa-
trocinadores da Entidade. Iniciamos 2019 com muitas ações planejadas para apri-

morar a prestação de serviços, diversificar nossa carteira de investimentos e melhorar 
nosso relacionamento com você!

Em 2018, comemoramos os 5 anos de funcionamento, realizamos muitas visitas institu-
cionais aos nossos patrocinadores, oferecemos treinamentos para as áreas de gestão 
de pessoas e realizamos eventos para nossos participantes, inclusive via Webinar, para 
informar membros e servidores sobre a migração de regime. O alcance do ponto de 
equilíbrio viabilizou a redução da taxa de carregamento a partir de 1º/04. 

A Fundação novamente se destacou nos investimentos dos recursos dos participantes, 
que obtiveram uma rentabilidade real de 4,94% (acima do IPCA) em 2018. Não deixe 
de acompanhar os rendimentos do Plano de Benefícios JusMP-Prev. Veja nossa Política 
de Investimentos 2019-2023 e a Carta aos Participantes do Resultado dos Investimentos 
em 2018, disponíveis na área de rentabilidade do nosso site.

Em relação à governança, iniciamos o processo eleitoral para o preenchimento de as-
sentos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nesta edição divulgamos as propostas das 2 
chapas que concorrem às vagas. 

Encerramos o ano com 14.580 participantes. Em 2019, continuaremos a trabalhar se-
guindo as melhores práticas de governança para a consolidação da credibilidade da 
Funpresp-Jud. Está em desenvolvimento a modernização do Portal do Patrocinador e da 
automatização da adesão por meio de formulário digital, facilitando a vida do participan-
te, que terá um processo de inscrição mais rápido e simples. 

Continuaremos a trabalhar nas parcerias com nossos Patrocinadores e Associações de 
membros e servidores, visando informar sobre a migração de regime, impulsionar as 
adesões de novos participantes e ampliar a oferta de nossos serviços, primando sempre 
pela ética, credibilidade, responsabilidade, comprometimento, excelência no atendimen-
to, transparência e inovação. 

Boa leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente
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A Funpresp-Jud realizará a sua terceira eleição 
para efetivar a gestão compartilhada entre 
participantes e patrocinadores nos Conse-

lhos Deliberativo e Fiscal. 

A composição dos conselhos tem 50% dos inte-
grantes eleitos pelos participantes e 50% indica-
dos pelos patrocinadores da Funpresp-Jud.

As eleições garantem ao participante e ao as-
sistido a representatividade nos órgãos de go-
vernança da Entidade, sendo o Conselho De-
liberativo o órgão que define as diretrizes da 

Fundação e o Conselho Fiscal o que fiscaliza os 
atos de gestão.

Serão providas 3 vagas de Conselheiros: duas va-
gas para o Conselho Deliberativo e uma para o 
Conselho Fiscal, com mandato de quatro anos, 
sendo que cada vaga possui um titular e seu res-
pectivo suplente. 

Atualmente o Conselho Deliberativo têm repre-
sentantes do STF, MPF, MPT, CJF, STM, TST, TSE, 
TRT-10ª Região e TJDFT e o Conselho Fiscal do STF, 
STM, STJ, TSE, TST, CNJ, TJDFT e MPU.

2 Chapas concorrem no processo eleitoral 
para os Conselhos da Funpresp-Jud 

| ELEIÇÕES |

  Conheça as chapas!

• Austeridade e redução das despesas adminis-
trativas;

• Postura rigorosa e permanente contra a inge-
rência política;

• Aprimorar a transparência da Fundação;
• Defender perante o sistema de previdência com-

plementar, regulação que “blinde” os fundos de 
pensão contra ingerências políticas, melhores 
práticas de governança e combate a má gestão;

• Divulgar as ações e decisões do Conselho Deli-
berativo para todas as regionais dos órgãos pa-
trocinadores;

• Ampliar os canais de comunicação com os servi-
dores não-lotados em Brasília;

• Defesa da aprovação do PLS 312/2016 (gestão te-
merária e fraudulenta em Fundos de Pensão); e

• Zelar pelo patrimônio dos participantes da 
Fundação.

Chapa 1 - Governança e Resultado

Propostas:
• Aprimorar a governança da FUNPRESP-JUD, com 

foco em resultados mais seguros para os parti-
cipantes e menos sujeitos a interferências pre-
judiciais ao seu objetivo e missão;

• Busca permanente por resultados sustentáveis 
e duradouros que proporcionem redução da 
taxa de carregamento e aumento das reservas;

• Modernização da FUNPRESP-JUD, com a implan-
tação de processos otimizados, estrutura ade-
quada e inovação tecnológica;

• Defesa intransigente dos interesses dos par-
ticipantes;

• Lutar pela integral responsabilidade dos patroci-
nadores no sucesso da fundação;

• Primar por uma política de investimentos com-
patível com a ponderação do nível de risco, se-
gurança, rentabilidade e liquidez;
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Chapa 2 - Construindo a Nossa Previdência

tentável da taxa de carregamento, mediante ado-
ção de medidas de efetivo controle sobre os cus-
tos administrativos e otimização das operações 
de investimentos, garantindo aos participantes 
os melhores serviços com os menores custos.

• Relacionamento com o participante – Reforçar a 
comunicação da Fundação com os seus partici-
pantes, fortalecendo a central de relacionamento, 
dotando-a de meios necessários para exercer suas 
atribuições de forma célere, simples e efetiva.

• Acessibilidade aos Conselhos – Propor a criação 
de canal direto de comunicação dos participantes 
com os membros eleitos dos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal para encaminhamento de demandas 
e sugestões de melhoria da Funpresp-Jud, como 
forma de aprimorar a representatividade.

• Revisão das regras eleitorais – Propor a revisão 
das regras eleitorais, tornando-as mais claras e 
objetivas, especialmente quanto aos grupos de 
representação e forma de eleição de membros 
para o Conselho Fiscal.

• Boas práticas de transparência e governança – Es-
timular a adoção de novas práticas e dar ainda 
mais transparência à governança da Funpresp-Jud, 
tornando-a benchmark/paradigma entre as funda-
ções de previdência complementar congêneres.

Propostas:
• Interesse dos participantes – Defender primordial-

mente os interesses dos participantes nos pro-
cessos de tomada de decisão da Funpresp-Jud.

• Empréstimos a participantes – Defender a oferta 
de empréstimos consignados aos participantes 
do PB JusMP-Prev, com a brevidade possível, ob-
servada a segurança e a integridade do patrimô-
nio do plano de benefícios.

• Seguro – Comprometer-se com a viabilização da 
contratação de seguro para cobertura adicional de 
riscos derivados da concessão de benefícios de in-
validez e morte de participantes do PB JusMP-Prev.

• Perfis de investimento – Apoiar a realização de 
estudos e posterior oferta aos participantes de 
perfis de investimento diferenciados ao hoje 
adotado pela Funpresp-Jud.

• Acompanhamento do benefício em tempo real 
– Propor a criação de ferramentas tecnológicas 
(simuladores, aplicativos para smartphones e 
outros) que permitam aos participantes acom-
panhar, tempestiva e facilmente, a evolução de 
suas reservas individuais no PB JusMP-Prev, de 
forma a melhor gerenciar a formação de seu be-
nefício previdenciário esperado.

• Taxa de carregamento – Defender a redução sus-

Informações importantes:

Período de votação: A eleição será realizada de 
15 a 21 de fevereiro de 2019, por meio de siste-
ma eletrônico de votação.

Grupo de representação: é o grupo de patroci-
nadores que congrega carreiras, conforme defi-
nido no Regulamento Eleitoral.

Requisitos para habilitação de Conselheiro 
exigidas pela Previc: experiência profissional 

comprovada de, no mínimo, três anos, no exer-
cício de atividades nas áreas financeira, admi-
nistrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de 
auditoria, comprovada por meio de documen-
tos hábeis; não ter sofrido penalidade adminis-
trativa por infração da legislação da seguridade 
social, inclusive da previdência complementar 
ou como servidor público; não ter sofrido con-
denação criminal transitada em julgado; e ter 
reputação ilibada.
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Documentos a serem encaminhados pela 
Fundação à Previc: formulário cadastral; cópia 
de documento de identidade que goze de fé pú-
blica e de certidão de regularidade no Cadastro 
de Pessoas Físicas; currículo contendo dados 
profissionais, bem como a documentação que 
comprove a experiência requerida pela Previc; 
cópias dos certificados dos principais cursos 
mencionados no currículo; e cópia do diploma 
de conclusão do curso superior, ressalvados os 

casos previstos em legislação específica.

Todos os documentos deverão ser encaminhados 
antes da entrada em exercício dos membros 
indicados ou eleitos para habilitação.

O Edital, o Regulamento Eleitoral e outros docu-
mentos estão disponíveis aqui. 
Mais informações: 
eleicoes@funprespjud.com.br

A estratégia inicialmente prevista para 2018 
seria a continuação daquela adotada em 
2017: alongamento gradual dos ativos de 

Renda Fixa e continuação da diversificação dos 
investimentos, com elevação da participação 
dos recursos do Plano de Benefícios nos seg-
mentos de Renda Variável, Estruturados e In-
vestimentos no Exterior, com o objetivo princi-
pal de obter rentabilidade superior ao benchmark 
proposto, porém com a manutenção de níveis re-
duzidos de risco de mercado.

Entretanto, em virtude do cenário externo instá-
vel e dos eventos de maio (greve dos caminhonei-
ros) e, posteriormente, a instabilidade provocada 
pela eleição presidencial, a estratégia prevista não 
pôde ser implementada de forma contínua, tendo 
sido interrompida em meados de maio, sendo re-
tomada parcialmente apenas ao final do ano.

Apesar disso, o resultado da Carteira de Investi-
mentos do Plano de Benefícios superou as ex-
pectativas para 2018, encerrando o período com 

rentabilidade nominal líquida de 8,87% e de 
4,94% em termos reais, acima do benchmark es-
tabelecido para o ano (IPCA + 4,24%1).

PB

A Funpresp-Jud, publicou a Carta de Investimen-
tos aos Participantes, uma prestação de contas 
resumida da estratégia e dos resultados dos in-
vestimentos em 2018. 

Clique e acesse a Carta de Investimentos aos 
Participantes.

Resultado dos investimentos em 2018

| SEU BOLSO |

2014

3,43%

2015

2,65%

2016

7,29%

20182017

4,94%

7,73%

| CURTAS |
Cadastro

É importante manter o cadastro atualizado junto à Funpresp-Jud. Quaisquer alterações de te-
lefone, endereço ou e-mail podem ser realizadas no Portal do Participante disponível no site:  
www.funprespjud.com.br ou encaminhadas à Fundação para o e-mail: sap@funprespjud.com.br.

1 IPCA + 4,50% ao ano, deduzidos os custos dos investimentos
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A Política de Investimentos 2019-2023 da 
Funpresp-Jud foi aprovada pelo Conselho 
Deliberativo na 12ª Sessão Ordinária, de 12 

de dezembro de 2018, e tem por objetivo servir 
como ferramenta de planejamento, fornecendo 
as diretrizes gerais para a gestão dos recursos 
financeiros a serem administrados pela Funda-
ção, visando retornar os melhores desempenhos 
para os recursos dos participantes, observando 
os mais elevados níveis de prudência, bem como 
princípios de governança, segurança, solvência, 
liquidez e transparência.

Este documento orienta a gestão dos investimen-
tos, sendo imperativo que todas as atividades a 
ela relacionadas sejam exercidas, pelas pessoas e 
instituições, com boa fé, lealdade e diligência, ob-
servando apropriados padrões éticos, garantindo 
assim o cumprimento do dever fiduciário da En-

A Funpresp-Jud fechou o ano com 14.580 par-
ticipantes. O número expressivo de adesões 
que tivemos, motivadas, em grande parte, 

pela migração de mais de 3 mil novos participan-
tes, elevou o número total de inscritos no Plano de 
Benefícios, possibilitando a redução da taxa de car-
regamento de 7% para 6%, a partir de 1º/04, quan-
do entrará em vigor o Plano de Custeio para 2019. 
A redução da taxa propiciará o ingresso de mais 
recursos nas contas individuais dos participantes. 

Em 2018 ocorreu o aumento da arrecadação, 
com as receitas maiores que as despesas, assim, 
o ponto de equilíbrio da Entidade foi alcançado!
O percentual de permanência das adesões se 
manteve alto, em torno de 92,1% do total de ins-
critos automaticamente, o que demostra a con-
fiança dos servidores na previdência comple-
mentar como forma de suplementar a renda na 
aposentadoria.

Segundo o Diretor de Seguridade, Edmilson Ene-
dino das Chagas “em 2018 foram muitas as con-
quistas, em razão do excelente trabalho realizado 
pelos Patrocinadores, Associações, Sindicatos e, 
especialmente, pelos representantes e colabora-
dores da Funpresp-Jud”.

tidade em relação aos participantes, assistidos e 
patrocinadores do Plano de Benefícios.

Para a gestão dos recursos, que poderá ser realiza-
da por meio de carteira própria, carteira adminis-
trada ou fundos de investimento, a Funpresp-Jud 
contratará somente instituições ou administrado-
res de carteiras ou fundos de investimento que 
estejam autorizados a operar no mercado e regis-
trados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
conforme diretrizes e limites prudenciais previs-
tos no art. 17 do Estatuto da Funpresp-Jud. Desta 
forma, a Política de Investimentos está balizada 
nas normas que regulam o tema investimentos 
em Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar (EFPC), podendo ainda ser mais restritiva 
que os normativos vigentes.

Conheça a Política aqui. 

Gráfico de Evolução do número de participantes 
ao longo de 2014 a 2018.

N° Participantes

O Diretor de Administração, Marco Antônio Gar-
cia, ressaltou que “a utilização dos recursos ad-
ministrativos com eficiência, transparência e 
efetividade, pautada pelo rigor do controle orça-
mentário em 2018, também ajudou na tomada 
de decisão de redução da taxa de carregamento, 
sem comprometer diretrizes priorizadas em 2019 
para as despesas administrativas da Entidade, 
tais como: investimentos em TI; na comunicação 
institucional e na capacitação do corpo funcional”.

Política de investimentos em 2019-2023

Mais resultados alcançados em 2018

2013 2014

84

2015

1.207

3.533

2016

6.134

20182017

14.580

8.876



| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até dez/18

Acumulado
até dez/188,87% 7,33%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

em R$ mil
SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

Fonte: Banco do Brasil, CAIXA

DATA PGAPB TOTAL

31/dez/13
31/dez/14
31/dez/15
31/dez/16
31/dez/17
31/dez/18

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799

NOTÍCIAS

14.210 Patrocinados
293 Vinculados
41 No prazo opção
     institutos
21 BPD
15 Autopatrocinados

14.580
1.348 Analistas
1.324 Técnicos
613 Membros
1 Auxiliar

3.286

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0

2.961
20,31%

4.920
33,74%

2.587
17,74%

1.597
10,95%

1.471
10,09%

449
3,08%

258
1,77%

124
0,85%

111
0,76%

102
0,70%
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado

Total

Membro

1.170
26
1
-
-

1.197

Analista

5.127
123
21
9
4

5.284

Técnico

7.911
144
19
12
11

8.097

Auxiliar

2
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

7.639 6.941

POR SEXOMIGRAÇÕES

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

1.782

1.471

686

591

547

524

449

385

382

375

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT3

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 14.580 / DEZ 2018

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 24/01/2019
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F oi aprovado em 28/12/2018, pela Ministra 
Grace Mendonça, Advogada-Geral da União, o 
Parecer 093/2018/DECOR/CGU/AGU, da Con-

sultoria-Geral da União, que define a natureza 
compensatória do Benefício Especial previsto na 
Lei 12.618/2012 e a impossibilidade de alteração 
de suas regras de pagamento e de cálculo para 
aqueles servidores que migrarem de regime pre-
videnciário.

O Benefício Especial (BE) é um direito assegurado 
aos membros e servidores titulares de cargo efe-
tivo nos órgãos do Poder Judiciário da União, do 
Ministério Público da União e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público que tenham ingressado 
no serviço público até 13/10/2013, data anterior 
ao início da vigência do regime de previdência 
complementar, e que nele permaneceram sem 

perda do vínculo efetivo e optaram pelo referido 
regime de previdência.

De acordo com o referido parecer, o BE será equi-
valente à diferença entre a média aritmética sim-
ples das maiores remunerações anteriores à data 
da mudança do regime, utilizadas como base para 
as contribuições efetuadas pelo membro ou ser-
vidor ao regime de previdência da União e, ainda, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
a teor do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 3º e art. 
22 da Lei 12.618/2012. As contribuições inciden-
tes sobre a gratificação natalina efetivamente pa-
gas pelo membro ou servidor antes da adesão ao 
novo regime previdenciário também devem ser 
incluídas no cálculo do BE.

Acesse o parecer aqui.

Segurança jurídica quanto ao 
Benefício Especial concedido a 
servidores que optarem pela 
migração de regime é reforçada

NOTÍCIAS
| MIGRAÇÃO DE REGIME |


