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| EDITORIAL |

O

lá! Chegamos em nossa terceira edição do ano em
meio à pandemia do Covid-19, em teletrabalho e
com o sentimento de esperança por um futuro melhor. Nesta edição, trazemos uma informação de destaque
aos participantes, que é o direito à Cobertura Adicional
de Risco (CAR) em caso de morte ou invalidez gerada pelo
novo coronavírus.

| CAPA |

Cobertura
Adicional de
Risco valerá
para Covid-19

Outra boa notícia é que depois de dois meses seguidos
de resultados que refletiram a profunda crise econômica,
a Funpresp-Jud alcançou em abril o melhor resultado da
história do Plano de Benefícios JusMP-Prev, de 2,97%. Isso
foi possível devido à recuperação parcial dos preços dos
ativos, que vêm ocorrendo desde o final de março.
Aproveitando o tema investimentos, nesta edição falamos
sobre a nova turma do curso EAD “Noções Básicas sobre
Investimentos”, promovido pela Fundação. A inscrição poderá ser feita gratuitamente até o dia 22 de maio.
Também faltam poucos dias para terminar o prazo de inscrição para o Concurso de Vídeos sobre dicas de educação
financeira e previdenciária. O participante interessado terá
até o dia 29 de maio para se inscrever. Não deixe de ler
neste informativo!
Outro assunto desta edição é o Relatório Anual, divulgado
no dia 30 de abril. Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação
superou a meta de adesões ao JusMP-Prev. O resultado da
Carteira de Investimentos do Plano de Benefícios também
superou de forma consistente as expectativas para 2019.
Por último, destacamos a participação no webinar “Bate-Papo Funpresp”, em conjunto com a Funpresp-Exe, e realização de live no Youtube em homenagem ao Dia das Mães,
com Julyana Mendes, também conhecida como “Mãe de
Sete”.

Até a próxima edição! Tenha uma boa leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

O participante do plano de benefícios da Funpresp-Jud e seus familiares terão direito à Cobertura Adicional de Risco (CAR) em caso de
morte ou invalidez gerada pelo Covid-19. A diretoria da Icatu, Sociedade Seguradora contratada para
a operacionalização da cobertura,
deliberou pela não aplicação da
cláusula de risco excluído, prevista
nas condições gerais do produto
em caso de pandemia nas apólices
de terceirização de risco para Fundos de Pensão. É importante destacar que não haverá carência para
caso de Covid-19.
A CAR possibilita a complementação do valor do benefício suplementar no caso de morte ou
invalidez do participante do plano
JusMP-Prev. Sendo assim, é importante esclarecer que a cobertura
não é um seguro de vida. Clique
aqui para saber mais informações
sobre a cobertura.
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Funpres-Jud retoma resultado positivo em abril

D

epois de dois meses seguidos de resultados que
refletiram a profunda crise gerada pelo Covid-19,
a Funpresp-Jud alcançou em abril o melhor resultado da história do Plano de Benefícios JusMP-Prev,
de 2,97%. Isso foi possível devido à recuperação parcial
dos preços dos ativos, que vêm ocorrendo desde o final
de março. Já a rentabilidade real líquida atingiu 3,30%
(IPCA de -0,31% no mês). Clique aqui para ler o Relatório de Investimentos de abril e aqui para ter acesso aos
dados sobre rentabilidade do plano, ao relatório sobre
Fundos Exclusivos e à Política de Investimentos.

Os números positivos só foram possíveis em razão
da Funpresp-Jud não ter efetuado nenhum desinvestimento em março, no auge do estresse dos mercados. A estratégia se comprovou como acertada até o
momento. A Diretoria de Investimentos aproveitou o
momento de estresse para realizar ajustes cautelosos nos investimentos, aproveitando taxas de retorno
mais elevadas e recuperação dos preços dos ativos de
Renda Fixa. Além disso, elevou o nível de proteção da
parcela de Renda Variável do Athena FIM (fundo de investimento exclusivo sob gestão da Fundação).
O retorno acumulado do Plano de Benefícios em 2020 ainda permaneceu negativo. A Fundação acredita ser possível
voltar ao patamar positivo no ano em termos acumulados,

desde que novas turbulências mais significativas não voltem a atingir os ativos financeiros no curto prazo.
É importante destacar os resultados acumulados desde
o início da Fundação. O Plano de Benefício apresentou
retorno acumulado de 89,10%, enquanto o CDI (taxa de
referência da Renda Fixa) alcançou apenas 81,42% no
mesmo período. A poupança alcançou um resultado de
48,23% e o benchmark, taxa de referência do Plano de
Benefícios, apresentou uma variação de 83,30%. Portanto, o resultado acumulado do Plano, ainda que estejamos passando pelo pior momento de mercado da história da Fundação, entrega maior retorno do que sua taxa
de referência (benchmark), do que a taxa de referência
de Renda Fixa (CDI) e do que a poupança.
Já em termos reais (acima da inflação medida pelo IPCA),
o retorno do Plano de Benefícios foi de 33,83%, equivalente a aproximadamente IPCA + 4,65% ao ano. Além disso, nos últimos quatro anos completos (2016 a 2019), o
retorno do Plano de Benefícios foi de aproximadamente
IPCA + 6,86% ao ano, sendo que em três desses anos a
rentabilidade foi superior a IPCA + 7%.
Em razão do cenário incerto, a Funpresp-Jud continuará
cautelosa na gestão dos investimentos, buscando oportunidades de forma segura e gradativa.

Prorrogadas as inscrições para o EAD
“Noções Básicas sobre Investimentos”

E

m razão da grande procura para o curso EAD “Noções Básicas sobre Investimentos”, a Funpresp-Jud prorrogou o prazo de inscrição até o dia 22 de
maio. Ela pode ser feita gratuitamente pelo site http://
ead.funprespjud.com.br. Sugerimos que no ato do
cadastro seja evitado o uso de e-mail do Yahoo, pois o
anti-spam tem barrado o envio da senha.
O curso possui carga-horária de 30 horas e pode ser
considerado para fins de adicional de qualificação, por
estar enquadrado como ação de educação financeira
e previdenciária. Ele é uma oportunidade para que os
participantes do plano de benefícios da Funpresp-Jud
entendam melhor como os seus recursos são investidos
pela Fundação. Além disso, pode ajudar na melhor compreensão dos resultados divulgados pela Fundação.

A atividade está dividida entre conteúdo e exercícios.
Dentre os assuntos abordados, estão: Política de Investimentos, Diretrizes para Investimentos, Gestão de
Riscos e Plano de Trabalho de Investimentos.
Fizemos um vídeo para convidá-lo a se inscrever. Clique aqui para assistir em nosso canal no Youtube.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |
RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até abr/2020

DATA

31/dez/2013
31/dez/2014
31/dez/2015
31/dez/2016
31/dez/2017
31/dez/2018
31/dez/2019
30/abr/2020

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até abr/2020

-3,07%

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

0,33%

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

PB

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
827.941

PGA

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
27.862

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
855.803

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 19/05/2020 - referente ao mês de abril

POR CATEGORIA

19.861

MIGRAÇÕES

19.421 Patrocinados
347 Vinculados
41 BPD
28 No prazo opção
institutos
19 Autopatrocinados
5 Assistidos

6.660

POR SEXO

2.741 Analistas
2.722 Técnicos
1.196 Membros
1 Auxiliar

10.335

POR CARGO
Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

2.083
29
3
1
1

7.238
148
11
16
3
-

10.098
170
14
24
16
4

2
-

Total

2.117

7.416

10.326

2

POR RAMO DOS PATROCINADORES
6.966
35,07%
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2
2,61% 1,53%
0,74% 0,67% 0,60% 0,01%
STJ
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11,24% 1.929
9,71%
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FT

4.007
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17,64%
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

9.526

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 19.861 / ABR 2020
1°

MPF

2.365

2°

TJDFT

1.929

3°

TRT2

906

4°

MPT

844

5°

TRT3

746

6°

TRT1

742

7°

MPDFT

725

8°

STJ

519

9°

TST

496

10°

TRT15

489

NOTÍCIAS
Últimos dias para participar do Concurso de Vídeos

A

inda dá tempo de se inscrever para o Concurso de Vídeos promovido pela Funpresp-Jud! O
prazo terminará no dia 29 de maio. Os quatro
melhores vídeos com dicas sobre educação financeira e previdenciária receberão R$ 2.500,00 cada, com
desconto de impostos. Poderão participar apenas os
participantes do Plano de Benefícios JusMP-Prev.

A iniciativa pretende estimular a reflexão dos participantes sobre a importância da educação financeira e
previdenciária para a aposentadoria. O resultado será
divulgado no dia 30 de junho deste ano, no site da Fundação. Clique aqui para consultar o regulamento.

Os interessados deverão se cadastrar no site https://
www.funprespjud.com.br/premio/ e postar vídeo autoral em formato MP4, filmado na posição horizontal,
com resolução mínima de 720p e duração de até 1 minuto. Após o envio, não será possível fazer a substituição.
Para o julgamento, serão observadas a adequação ao
tema proposto, qualidade e originalidade. Os vídeos
premiados poderão ser utilizados no site e nas mídias
sociais da Funpresp-Jud, além de exibidos em eventos
institucionais promovidos pela Fundação.

Relatório Anual

2019

O

Relatório Anual 2019 de Funpresp-Jud está disponível para leitura no site Fundação, desde
o dia 30 de abril. Ele também foi enviado por
e-mail aos participantes. Se você não recebeu, verifique no spam da sua caixa de correio eletrônico ou
entre em contato conosco, por e-mail (sap@funprespjud.com.br) ou telefone (61 3217-6598), para atualizar
o seu cadastro. Clique aqui para ter acesso ao Relatório Anual de Informações aos Participantes e aqui para
ler as Demonstrações Contábeis do Relatório.
Nesta edição, o documento mostrou que pelo quarto
ano consecutivo a Fundação superou a meta de adesões ao JusMP-Prev, com 19.606 inscritos no final de
2019. O resultado da Carteira de Investimentos do
Plano de Benefícios JusMP-Prev superou de forma consistente as expectativas para 2019, encerrando o período com rentabilidade nominal líquida de 12,15% e,
em termos reais (acima do IPCA), de 7,52%, percentual
acima do benchmark estabelecido para o ano (IPCA +
4,25%, em termos líquidos de custos).
Ainda em 2019, comemoramos seis anos de funcionamento; realizamos muitas visitas institucionais aos
nossos patrocinadores; oferecemos treinamentos por
meio da área de Gestão de Pessoas e realizamos eventos para os nossos participantes, inclusive via Webinar,
para informar membros e servidores sobre a migração
de regime e investimentos.

NOTÍCIAS
Webinar reúne
Funpresp-Jud e Exe

A

marildo Vieira, Diretor-presidente da Funpresp-Jud, e Ricardo Pena, Diretor-presidente da
Funpresp-Exe, participaram do webinar “Bate-Papo Funpresp”, no dia 28 de abril, pelo Youtube. O tema
foi “A previdência do servidor federal em tempos de

A

Funpresp-Jud prorrogou o teletrabalho na Fundação até o dia 31 de maio, como medida preventiva
ao Covid-19. A decisão foi tomada pela Diretoria
Executiva, em razão dos cuidados preventivos ainda necessários em razão da pandemia e com base nos excelentes resultados apresentados pela equipe.

Covid-19”. O evento contou com a audiência de mais de
1.100 pessoas durante a transmissão. A iniciativa teve
como objetivo esclarecer dúvidas dos participantes e
tranquilizá-los sobre o momento econômico atual. A mediação foi da jornalista Sônia Filgueiras.
Durante o encontro virtual, os dirigentes tiveram a oportunidade de responder perguntas enviadas previamente
por e-mail para as Fundações, bem como dúvidas postadas ao vivo no chat do Youtube. Dentre os temas abordados, estiveram as medidas tomadas pelas Fundações
em razão da crise gerada pelo Covid-19; preocupação
dos participantes por redução de salário, redução da
contribuição patronal, ajustes realizados nas carteiras de
investimentos diante das instabilidades do mercado financeiro; direito à Cobertura Adicional de Risco em caso
de morte ou invalidez por Covid-19 e questionamentos
sobre perfil de investimento, dentre outros.
Clique aqui para rever o bate-papo no Youtube.

O atendimento presencial na sede continua suspenso.
Por e-mail (sap@funprespjud.com.br), foi mantido sem
alterações. Por telefone, permanece em horário especial,
das 10h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Qualquer nova alteração será comunicada pelo site da
Fundação e pelas redes sociais Facebook e LinkedIn.

| CURTAS |
Cadastro
Mantenha o seu cadastro atualizado junto à Funpresp-Jud. Quaisquer alterações de telefone,
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.

NOTÍCIAS

Live com a “Mãe de Sete”
celebra o Dia das Mães

A

Funpresp-Jud realizou live pelo Youtube em homenagem ao Dia das Mães, conduzida por Julyana Mendes, mais conhecida como “Mãe de Sete”.
O evento virtual ocorreu no dia 7 de maio e foi direcionado aos participantes do plano de benefícios JusMP-Prev,
aos empregados da Fundação e ao público em geral. O
tema foi: “Família em Quarentena: como ensinar o valor
do dinheiro aos filhos?”. A transmissão alcançou 2,2 mil
impressões. Se você perdeu a transmissão ao vivo, clique aqui para assistir em nosso canal!
Julyana possui filhos de idades diferentes, de 4 a 25
anos. Engenheira Civil por formação, há alguns anos
escolheu ficar mais tempo com os filhos e passou a
compartilhar as experiências da maternidade, fruto
dos seus estudos na área da parentalidade. Atualmente, é colunista da revista Crescer, da Editora Globo.

EXPEDIENTE

Sobre a quarentena ocasionada pelo Covid-19, Julyana
comentou que tem buscado rotinas mínimas em sua

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

casa, aceitando que o mundo está diferente e que não
serão aplicados os mesmos horários. Para ela, é importante que as mães não se sintam responsáveis por
tudo e saibam ouvir os filhos e trazê-los para buscar
soluções, inclusive financeiras.
Segundo Julyana, a mesada pode ser uma forma de
começar a educação financeira, mas não é o único caminho. Acrescenta, ainda, que é preciso dar exemplos
e redefinir os valores importantes na vida, como do
tempo, do trabalho e da presença. Sobre o aumento
do consumo em geral na quarentena, ela comentou
que podem significar a necessidade de “anestesia” e
compensações internas.
Por último, destacou a importância da aprendizagem
com os filhos e de aproveitar o momento atual para
prepará-los para o que vem pela frente e que isso
pode não ser em frente ao computador. “O importante
neste momento agora é a vida”, resumiu.
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