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| EDITORIAL |

Escrevo este editorial de casa, lugar onde tenho passado atual-
mente a maior parte do meu tempo. O teletrabalho já é uma 
realidade na Funpresp-Jud. O expediente foi alterado como 

medida preventiva ao Covid-19. Abrimos esta edição com matéria 
sobre o assunto e orientações sobre o funcionamento dos canais 
de atendimento. 

Com ou sem crise do novo Coronavírus, o nosso trabalho não 
para. Divulgamos a segunda parcial da Campanha de Adesão do 
Prêmio 2020, com números acumulados até o dia 13 de abril. O 
Concurso de Vídeos sobre educação financeira e previdenciária 
também foi lembrado. Contamos com o seu apoio para incentivar 
as inscrições dos participantes até o dia 29 de maio. 

Nesta edição, trazemos matéria sobre a nova turma do curso “No-
ções Básicas de Investimentos”, oferecido pela Funpresp-Jud via En-
sino a Distância (EAD).

Não deixe de ler os números atualizados sobre o Plano de Bene-
fícios. Atualmente estamos com 19.869 participantes. Neste infor-
mativo você também encontra detalhes como rentabilidade, sal-
dos por planos e ranking de adesões por patrocinador.

O novo Plano de Custeio da Funpresp-Jud também é tema de maté-
ria. Ele entrou em vigor no dia 1º de abril. Este ano, a taxa de carre-
gamento foi reduzida de 6% para 5%, para todos os participantes.

Por último, compartilhamos os resultados da pesquisas realizadas 
pela Fundação com os Representantes Funpresp-Jud e participan-
tes. A Funpresp-Jud é recomendada por 84% daqueles que res-
ponderam à pesquisa. Percentual parecido, de 81%, foi alcançado 
nos itens “satisfação quanto à gestão” e “transparência”.

Ficamos por aqui! Tenha uma boa leitura! 

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

O expediente na Funpresp-Jud 
foi alterado como medida 
preventiva ao Covid-19, des-

de o dia 16 de março. Desde então, o 
atendimento presencial na sede está 
suspenso. Por telefone, tem ocor-
rido de segunda a sexta-feira, das 
10h às 17 horas. O número perma-
nece o mesmo (61) 3217-6598. Ou-
tra opção de contato é pelo e-mail 
sap@funprespjud.com.br. 

Após etapa de revezamento, prati-
camente toda a equipe da Fundação 
está em regime de teletrabalho. O 
assunto, inclusive, foi tema de vídeo 
divulgado pela Funpresp-Jud em seu 
canal no Youtube. O resultado tem 
sido muito positivo, sem comprome-
timento das atividades. Tudo isso foi 
possível em razão do Plano de Con-
tingência previamente existente.

Em princípio, o formato de expedien-
te será válido até o dia 30 de abril. 
Caso haja alteração, a nova data será 
divulgada no site da Fundação, por 
e-mail e nas redes sociais Facebook 
e LinkedIn.

Prevenção ao 
Covid-19 altera 

expediente

PREVINA-SE!
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AFunpresp-Jud divulga a segunda parcial da Cam-
panha de Adesão do Prêmio 2020. Nela, os órgãos 
patrocinadores do plano JusMP-Prev foram divi-

didos em grupos. Os três primeiros colocados de cada 
um receberão troféus e uma bolsa de estudos para o 
41º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, organi-
zado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (ABRAPP). Estarão incluí-
das as despesas com diárias e passagens, custeadas de 
acordo com as normas específicas da Funpresp-Jud. 

Além disso, haverá sorteio de bolsas de estudos para 
três órgãos patrocinadores, sendo um de cada grupo. 
Participarão da disputa aqueles que ficarem posiciona-
dos entre a 2ª e a 10ª colocação, inclusive os empata-
dos na última posição. O órgão patrocinador premiado 
por meio do sorteio do Prêmio de 2019 não participará 
do sorteio deste ano, para permitir a alternância de 
participação no Congresso.

A segunda parcial apresenta números acumulados até 
o dia 13 de abril. A iniciativa objetiva incentivar o traba-
lho dos órgãos patrocinadores, por meio da análise do 
número de adesões ao plano JusMP-Prev. 

No Grupo I, em 1º lugar está o Ministério Público do Tra-
balho (MPT), com 39 pontos; em 2º lugar está a Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte (SJRN), com 7 pontos; 
e em 3º lugar estão empatadas as Seções Judiciárias de 
Rondônia (SJRO) e do Mato Grosso (SJMT), com 6 pontos. 

No Grupo II, em 1º lugar está o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), com 30 pontos; em 2º lugar, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), com 23 pontos; e em 3º lugar, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 13ª Região (PB), com 14 pontos.

No Grupo III, o Ministério Público Federal (MPF) está em 
1º lugar, com 234 pontos (+100 pontos da planilha); em 
2º lugar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios (TJDFT), com 90 pontos; e em 3º lugar, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), com 58 pontos.

Mecânica - Os grupos da Campanha foram divididos de 
acordo com a quantidade de membros e servidores ativos 
em cada órgão, sendo eles: Grupo I para até 600; Grupo 
II de 601 a 1.500; e Grupo III, a partir de 1.501 servidores. 

Funpresp-Jud divulga segunda 
parcial da Campanha de Adesão 
do Prêmio 2020

As adesões de participantes vinculados e de partici-
pantes patrocinados, exceto aquelas decorrentes de 
adesão automática, bem como as propostas de cober-
tura adicional de risco protocoladas na seguradora, se-
rão pontuadas e terão pontuações diferentes. A cada 
apuração será desconsiderada a pontuação daqueles 
que, por qualquer motivo, perderem a condição de 
participante. Somente serão computadas as adesões 
cadastradas no Portal do Patrocinador. 

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

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 rece-
berá o prêmio. Caso o órgão não indique o Represen-
tante no prazo previsto, o segundo que alcançar maior 
pontuação geral do Grupo receberá o prêmio. Caso o 
segundo colocado não seja indicado no prazo, o tercei-
ro colocado receberá o prêmio.

Novidade - Em 2020, a campanha conta com uma 
novidade. O órgão patrocinador que encaminhar à 
Funpresp-Jud a relação de servidores ativos, confor-
me previsão contida no art. 6º da Resolução Conjunta 
STF/MPU 3, de 28 de agosto de 2019, ganhará pontos 
adicionais conforme o grupo que participa. Para isso, 
basta enviar uma planilha eletrônica (Excel ou Libre 
Office) para o e-mail premio@funprespjud.com.br, 
com os seguintes dados: nome completo, CPF, data de 
nascimento, cargo, regime de aposentadoria, data de 
exercício, telefone e e-mail.

A pontuação será a seguinte:
Grupo I: 10 pontos
Grupo II: 50 pontos
Grupo III: 100 pontos
 

Clique aqui para ler o Regulamento do Prêmio 
Funpresp-Jud 2020. Mais informações podem ser so-
licitadas pelo e-mail: premio@funprespjud.com.br.
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Últimos dias para 

se inscrever Oparticipante do Plano de Benefícios JusMP-Prev 
tem até o dia 29 de maio deste ano para se ins-
crever no Concurso de Vídeos sobre educação 

financeira e previdenciária. A iniciativa faz parte do 
Prêmio Funpresp-Jud 2020 e irá premiar quatro ven-
cedores com o valor de R$ 2.500,00 cada, menos os 
impostos. 

Para se inscrever, basta acessar a página https://
www.funprespjud.com.br/premio/ e postar o vídeo 
autoral em formato MP4, filmado na posição horizon-
tal, com resolução mínima de 720p e duração de até 1 
minuto. O resultado será divulgado no dia 30 de junho 
deste ano. 

O período da quarentena é uma boa oportunidade 
para definir o tema, pensar em formatos criativos e 
produzir o material. Incentive os participantes do seu 
órgão a se inscreverem!

De 4 a 15 de maio, serão abertas as inscrições para 
a nova turma do curso de Ensino a Distância (EAD) 
“Noções Básicas de Investimentos” oferecido pela 

Funpresp-Jud. 

Os módulos do curso são: Apresentação, Política de In-
vestimentos, Diretrizes para Investimentos, Gestão de 
Riscos e Plano de Trabalho de Investimentos. 

Curso EAD sobre 
investimento 

terá nova turma 
em maio

A atividade é gratuita e pretende contribuir no processo 
de aprendizagem continua dos membros e servidores 
do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da 
União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP). Para se inscrever, basta fazer a inscrição aqui. 

O prazo para conclusão das aulas será até o dia 15 de 
julho deste ano. 
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ODia Mundial da Saúde é celebrado em 7 de abril. 
Para a ocasião, a Funpresp-Jud havia organizado 
uma palestra para a equipe, na sede. Em razão 

da pandemia do Covid-19, a tecnologia entrou em ação, 
junto com o interesse dos empregados. O resultado foi 
a realização do evento por videoconferência, no dia 15 
de abril. Na ocasião, a psicóloga Melissa Mazzarello fa-
lou sobre “Organizar fora para organizar dentro”. 

O tema foi escolhido como forma de gerar debate so-
bre comportamento e saúde mental diante do cenário 
de isolamento social. Melissa lembrou que não houve 
oportunidade de despedida da rotina anterior, nem de 
preparo. Tudo foi muito rápido e a partir daí entrou a 
capacidade de criar diante da situação. De acordo com 
ela, é comum que primeiro “venha o sentimento de 
medo, depois o tédio e depois a raiva”.  

A psicóloga lembrou que trabalhar com a imprevisibili-

Palestra reúne equipe por 
videoconferência 

dade pode parecer perda de controle e, por isso, é im-
portante realizar a organização externa para alcançar 
a organização interna. Ela indicou “5 As” que devem ser 
utilizados no enfrentamento da nova realidade:

• Aberto, estar aberto ao novo, às novas oportunidades;
• Atenção, para vencer a ansiedade e a situação;
• Alegria;
• Autoridade, para determinar o comando da sua vida; 
e
• Amor, para transpor as barreiras e aproximar as pessoas. 

Durante a videoconferência, vários colaboradores 
compartilharam as experiências que estão vivencian-
do em razão da nova rotina, como a convivência com 
outros familiares também em teletrabalho, a atenção 
exigida pelas crianças, o equilíbrio entre trabalho e 
vida pessoal, a preocupação com os idosos e a criativi-
dade para enfrentar a ausência da convivência social.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até mar/2020-5,87% -0,07%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
em R$ mil

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

DATA PGAPB TOTAL
31/dez/2013
31/dez/2014
31/dez/2015
31/dez/2016
31/dez/2017
31/dez/2018
31/dez/2019
31/mar/2020

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649
775.377

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
26.939

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030
802.316

Fonte: Funpresp-Jud, Cetip, Banco Central, IBGE, Custodiante Qualificado (Santander)

Acumulado
até mar/2020

| PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

19.434 Patrocinados
345 Vinculados
42 BPD
24 No prazo opção
     institutos
19 Autopatrocinados
5 Assistidos

19.869
2.743 Analistas
2.722 Técnicos
1.198 Membros
1 Auxiliar

6.664

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

0

20,17%
4.008

35,06%
6.967

17,64%
3.504

11,27%
2.240

9,71%
1.929

2,59%
515

1,52%
303

0,74%
148

0,67%
133

0,60%
120

0,01%
2
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.086
29
3
1
-
1

2.120

Analista

7.241
147
10
17
3
-

7.418

Técnico

10.105
169
11
24
16
4

10.329

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.344 9.525

POR SEXOMIGRAÇÕES

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.382

1.929

906

834

747

743

719

515

497

489

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 19.869 / MAR 2020

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 14/04/2020 - referente ao mês de março



Onovo Plano de Custeio da Funpresp-Jud entrou 
em vigor no dia 1º de abril. Este ano, a taxa de 
carregamento foi reduzida de 6% para 5%, para 

todos os participantes.

No Plano de Custeio é definido o percentual destina-
do à taxa de carregamento, para cobrir os custos das 
despesas administrativas da Fundação, e ao Fundo de 
Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE). Saiba 
um pouco mais sobre o FCBE clicando aqui.

O percentual necessário do FCBE para garantir o paga-

Novo Plano de Custeio já 
está em vigor 

mento dos benefícios de invalidez, morte, aporte ex-
traordinário e sobrevivência ficou definido em 13,67% 
das contribuições normais realizadas.

O percentual da contribuição que será utilizado para for-
mar a Reserva Individual dos participantes patrocinados 
será de 81,33%, mais elevado em comparação com o 
Plano de Custeio adotado em 2019, que era de 80,92%.

Considerando essa melhoria no percentual destinado 
à reserva individual, veja o valor que irá efetivamente 
para a reserva do participante: 

R$ 100,00

Sua: R$ 100,00
Extra: R$ 100,00
Total: R$ 200,00

R$ 72,50 (100,00%)

R$ 81,33
R$ 81,33

R$ 162,66 (224,36%)

CONTRIBUIÇÃO
PATROCINADA

CONTRIBUIÇÃO
PATROCINADA

VALOR PAGO PELO 
PARTICIPANTE

RESERVA
INDIVIDUAL

INCENTIVO FISCAL 
(ATÉ 27,5% NO IRPF)

TAXA DE CARREGAMENTO 
5,00%

FCBE (RISCO) 
13,67%

R$ 27,50

-R$ 5,00
-R$ 5,00

-R$ 10,00

-R$ 13,67
-R$ 13,67
-R$ 27,34

PATROCINADOR

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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A Funpresp-Jud é recomendada por 84% dos par-
ticipantes que responderam à Pesquisa de Satis-
fação realizada pela Fundação, de 27 de janeiro 

a 17 de fevereiro. Percentual parecido, de 81%, foi al-
cançado em outros dois itens, sendo eles “satisfação 
quanto à gestão” e “quanto à transparência”. Já 74% 
dos representantes consideram que exercem papel 
fundamental para que os colegas tenham acesso ao 
benefício da previdência complementar.

As pesquisas foram enviadas por e-mail. O percen-
tual de adesão dos participantes foi de 10,09%. Já 
o dos representantes foi de13,3%. A iniciativa teve 
como objetivo conhecer a opinião dos dois públicos 
sobre a Funpresp-Jud e sobre o Plano de Benefícios 
JusMP-Prev. Um grupo de trabalho composto por 
empregados de diversas áreas foi criado na Funda-
ção para fazer a gestão dos dados coletados e para 
conduzir a melhoria de processos sugeridas pelos 
participantes.

dos participantes 
recomendam a 
Funpresp-Jud 84% 

Rentabilidade foi assunto de maior interesse pelos par-
ticipantes, seguido por Resgate, Educação Financeira e 
Previdenciária, Diferença entre Regime Próprio de Pre-
vidência Social e Previdência Complementar e Gestão. 
Já para os representantes, os temas que eles desejam 
obter mais informações são: Portabilidade, Resgate, 
Valor do Benefício por ocasião da aposentadoria; Regi-
me de Tributação e Cobertura Adicional de Risco.

Várias das sugestões apresentadas pelos participantes 
já estão em estudo ou em fase de implementação pela 
Entidade. Um exemplo, é a solicitação para criar Perfis 
de Investimento. O projeto já está em estudo e deve 
ser lançado em 2021. Para esclarecer as dúvidas sobre 
o extrato, a Fundação está trabalhando na reformula-
ção do Portal do Participante. Com isso, estão previstas 
melhorias no extrato e a implantação de um simulador 
de aposentadoria, ainda para este ano. O lançamento 
de um Clube de Descontos também está em fase de 
implementação para 2020.
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