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| EDITORIAL |

Nesta edição apresentaremos os prin-
cipais resultados obtidos em 2019 e 
algumas novidades para o próximo 

ano, tais como a nova redução da taxa de 
carregamento e o curso EAD com a temáti-
ca de investimentos.

Este ano fizemos uma nova história em 
quadrinhos da Turma da Judi para o pú-
blico infantil, lançamos a edição do Prê-
mio Funpresp-Jud 2020, com campanha 
de adesão remodelada e concurso de ví-
deos sobre dicas de educação financeira 
e previdenciária para estimular a reflexão 
dos participantes sobre o tema, implan-
tamos o Comitê de Auditoria e ainda pre-
paramos um vídeo com nossos principais 
resultados alcançados em 2019.

Atualmente, temos mais de 19.590 parti-
cipantes e administramos um patrimônio 
de quase R$ 700 milhões de reais. Temos 
previsão de atingir nosso primeiro bilhão 
no terceiro trimestre de 2020.

Agradecemos o apoio recebido dos nos-
sos patrocinadores ao longo de 2019 e, 
em especial, das unidades de Gestão de 
Pessoas e dos nossos Representantes. Es-
tamos colhendo todos esses frutos graças 
ao trabalho conjunto da equipe da Funda-
ção e de seus Representantes.

Desejo a todos um final de ano cheio de 
alegrias e um 2020 repleto de realizações.
 

Boa leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

A Funpresp-Jud, pelo segundo ano consecu-
tivo, reduzirá a taxa de carregamento. O 
percentual cairá de 6% para 5%, a partir 

de 1º/04/20, quando entrará em vigor o Plano de 
Custeio para 2020.

O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimida-
de, a redução da taxa de carregamento sobre a 
contribuição normal, tanto do participante quan-
to do patrocinador.

A adoção da medida foi possível devido ao cons-
tante controle de despesas administrativas, ao 
número expressivo de adesões que mantivemos 
em 2019, motivadas novamente pela migração de 
mais de 3.700 novos participantes, o que elevou o 
número total de inscritos no Plano de Benefícios 
para mais de 19.500.

Em 2019, foi realizada a primeira redução da taxa 
de 7% para 6%.

Taxa de 
carregamento 

novamente diminui 
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O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud grava 
vídeo demonstrando os principais resulta-
dos obtidos pela Fundação em 2019. 

Ao longo do ano, a Entidade registrou ótimos re-
sultados nas adesões, boa rentabilidade e cons-
tante redução nas despesas administrativas.

Os resultados sólidos apresentados aumentam a 
credibilidade e confiança dos membros e servido-
res do Poder Judiciário Federal e Ministério Públi-
co da União.

Siga a Funpresp-Jud nas redes sociais!
Facebook: www.facebook.com/funprespjudiciario
LinkedIn: www.linkedin.com/company/funpresp-jud
Youtube: www.youtube.com/funprespjud

Vídeo com os resultados obtidos em 2019

Clique no link e assista o vídeo: 
www.youtube.com/watch?v=UucqPVtetu0&
feature=youtu.be

Nova revista em quadrinhos da Turma da Judi

AFunpresp-Jud lançou a terceira história da re-
vista em quadrinhos da Turma da Judi, mais um 
produto do Programa de Educação Financeira 

e Previdenciária da Entidade, destinado aos filhos de 
membros e servidores do PJU, do CNMP e MPU.

A publicação traz a história “Bebê à vista” e diver-
sos passatempos para o público infantil, com va-
lores e comportamentos envolvidos no ganho e 
no uso do dinheiro no cotidiano das famílias.

A Turma da Judi aborda de forma lúdica e atrativa 
noções básicas sobre finanças e ensina aos pe-
quenos os seguintes conceitos: os benefícios de 
poupar para atingir objetivos; como economizar; 
ter noções de gastos imediatos, de médio e lon-
go prazo; identificar o que é essencial, necessário, 
útil e supérfluo; dentre outros.

A Fundação busca promover a educação financei-
ra e previdenciária. Por isso, a publicação preten-
de contribuir para que as crianças cresçam com 
mais preparo, responsabilidade financeira e con-
sumo consciente.

Conheça a revistinha clicando aqui: www.vidapre-
videnciaria.com.br/turma-da-judi-3/

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/patrocinador/material-de-divulgacao/.
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| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

19.202 Patrocinados
311 Vinculados
27 No prazo opção
     institutos
28 BPD
18 Autopatrocinados
4 Assistidos

19.590
2.743 Analistas
2.715 Técnicos
1.189 Membros
1 Auxiliar

6.648

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.072
26
2
1
-
1

2.102

Analista

7.146
131
15
11
3
-

7.306

Técnico

9.982
154
10
16
15
3

10.180

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.193 9.397
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1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.296

1.915

881

830

747

741

699

512

500

490

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT1

TRT3

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 19.274 / AGO 2019

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 18/12/2019 - referente ao mês de novembro

| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até nov/19

Acumulado
até nov/1910,56% 8,35%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
em R$ mil

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

DATA PGAPB TOTAL

31/dez/13
31/dez/14
31/dez/15
31/dez/16
31/dez/17
31/dez/18
31/nov/19

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
674.654

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
21.577

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
696.231

Fonte: Banco do Brasil, CAIXA
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9,78%
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2,61%
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A campanha de adesão está valendo desde 
de 1º de outubro de 2019 e vai até 29 de 
maio de 2020. Somente poderão concorrer 

os Representantes Funpresp-Jud indicados pelos 
órgãos patrocinadores, nos termos do art. 13 da 
Resolução Conjunta STF/MPU 1, de 23/06/2015, 
cadastrados no Portal do Patrocinador.

Serão contabilizados de forma diferente, os 
pontos referentes às adesões de participantes 
vinculados e de participantes patrocinados (ex-
ceto aquelas decorrentes de adesão automáti-
ca), bem como as propostas de cobertura adi-
cional de risco protocoladas na seguradora. A 
cada apuração será desconsiderada a pontua-
ção daqueles que, por qualquer motivo, perde-
rem a condição de participante. Somente serão 
computadas as adesões cadastradas no Portal 
do Patrocinador. 

Este ano a campanha conta com uma novida-
de. O órgão patrocinador que encaminhar à 
Funpresp-Jud, por meio do endereço eletrônico 
premio@funprespjud.com.br, em formato de 

planilha eletrônica (excel ou libre office), a relação 
de servidores ativos, contemplando os seguintes 
dados: nome completo, CPF, data de nascimento, 
cargo, regime de aposentadoria, data de exercí-
cio, telefone e e-mail, ganhará pontos adicionais, 
de acordo com o grupo do qual participa.

Não serão pontuadas as adesões automáticas e 
as decorrentes de alteração de cargo de servidor 
participante do Plano de Benefícios JusMP-Prev 
dentro do mesmo patrocinador.

Os resultados parciais da Campanha serão divul-
gados a partir de janeiro de 2020.

Os patrocinadores foram divididos em três gru-
pos, por quantidade de membros e servidores ati-
vos: grupo I, de 1 a 600; grupo II, de 601 a 1500; e 
o grupo III, a partir de 1501. 

Caberá ao órgão patrocinador premiado, em 
até 10 dias úteis, a contar da data do Ofício da 
Funpresp-Jud, a indicação do Representante 
Funpresp-Jud que receberá o prêmio. O vencedor 
da campanha de adesão de cada grupo receberá 
como prêmio uma bolsa de estudos para o 41º 
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, em 
2020, organizado pela Associação Brasileira das 

Campanha de Adesão

AFunpresp-Jud lançará seu segundo curso na 
plataforma de Ensino a Distância (EAD) so-
bre “Noções Básicas de Investimentos” no 

início de 2020, com objetivo de oferecer aprendi-
zagem continua aos membros e servidores do Po-
der Judiciário da União (PJU), do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP) e do Ministério 
Público da União (MPU).

O curso também é gratuito, autoinstrucional, com 
conteúdo e exercícios distribuídos em cinco mó-
dulos e carga-horária de 30 horas. Os módulos 
são: Apresentação, Política de Investimentos, Di-
retrizes para Investimentos, Gestão de Riscos e 
Plano de Trabalho de Investimentos.

Ao final do EAD, os participantes compreenderão 
os conceitos básicos de investimentos que possi-
bilitarão: 

• analisar a Política de Investimentos da 
Funpresp-Jud;
• avaliar as estratégias de investimento e 
de resgate de recursos da Fundação a par-
tir determinações dos órgãos reguladores e 
fiscalizadores da EFPC;
• identificar as diretrizes gerais que a Funda-
ção utiliza para a gestão dos recursos finan-
ceiros no Plano de Gestão Administrativa 
(PGA) e no Plano de Benefícios (PB);
• reconhecer a importância da implemen-
tação dos controles internos e de gerencia-
mento de riscos aplicáveis às EFPCs; e
• verificar a aplicação das diretrizes estabe-
lecidas na Política de Investimentos no Pla-
no de Trabalho, que foram propostas para a 
gestão dos Planos PB e PGA.

Fique de olho! Divulgaremos em breve no nosso site.

EAD sobre investimentos 
será lançado em 2020
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Asegunda modalidade do Prêmio Funpresp-Jud 
2020 é o concurso de vídeos sobre dicas de 
educação financeira e previdenciária. Somen-

te poderão concorrer os participantes do Plano de 
Benefícios JusMP-Prev.

O Concurso tem por objetivo estimular a reflexão dos 
participantes em relação à importância da educação 
financeira e previdenciária para sua aposentadoria.

O inscrito deverá encaminhar 1 vídeo em meio 
digital à Funpresp-Jud, formato MP4, filmado na 
posição horizontal, resolução mínima de 720p e 
duração de até 1 minuto.

Serão premiados os 4 melhores vídeos com o 
valor de R$ 2.500,00 (descontados os impostos) 
por vídeo vencedor. O valor do Prêmio está pre-
visto no orçamento do Plano de Comunicação e 
Marketing.

Conheça o regulamento em nosso site: 
www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/
Premio-Funpresp-Jud/2020/ed-34-2019_premio-
funprespjud-2020.pdf

Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar (ABRAPP), incluídas despesas com diárias e 
passagens, custeadas de acordo com as normas 
específicas da Funpresp-Jud. 

Caso o órgão patrocinador não indique o Repre-
sentante no prazo previsto no item 7.7, o segun-
do que alcançar maior pontuação geral do Grupo 
receberá o prêmio e, este não sendo indicado no 
prazo, o terceiro colocado receberá o prêmio.

Os 3 primeiros colocados de cada Grupo recebe-
rão um troféu nos Encontros Regionais 2020.

Também serão contemplados com o prêmio da 
bolsa de estudos, mediante sorteio, 3 órgãos pa-
trocinadores, sendo um de cada grupo, dentre 
aqueles que ficarem posicionados entre a 2ª e a 
10ª colocação, inclusive os empatados nesta últi-
ma posição, o qual será disponibilizado ao repre-
sentante indicado pelo órgão patrocinador.

O órgão patrocinador premiado por meio do sor-
teio do Prêmio do exercício anterior não partici-
pará do sorteio de 2020, de modo a permitir a al-
ternância da participação no Congresso Brasileiro 
da Previdência Complementar Fechada.

Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Judiciário  

Setor Comercial Norte - Quadra 4 - Bloco B 
Ed. Varig - Torre Sul - 8º andar - Sala 803  
Asa Norte - Brasilia/DF - CEP 70714-020 

www. funprespjud.com.br  
(61) 3217-6598

Diretor-Presidente – Amarildo Vieira de Oliveira 
Diretor de Administração – Marco Antônio Martins Garcia 
Diretor de Investimentos – Ronnie Gonzaga Tavares 
Diretor de Seguridade – Edmilson Enedino das Chagas 
Relações Públicas Respons. Editora - Paolla Dantas (Conrerp-DF nº 704)  
Redação - Paolla Dantas 
Editoração Eletrônica - Rodrigo Camargos  E

XP
ED

IE
N

TE

Os integrantes do Comitê de Auditoria (Coaud) tomaram posse no dia 20 de novembro, em ceri-
mônia realizada na sede da Funpresp-Jud. 

Foram empossados os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, integrante e Presidente do Coaud, na 
especialidade contábil/auditoria, para o cumprimento do mandato de três anos; Francisco Carlos 
Cavalcante Melo, na especialidade atuarial, para mandato de dois anos; e Sérgio dos Santos Carvalho, 
especialidade de investimentos, para mandato de um ano.

Comitê de Auditoria


