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| EDITORIAL |

N

esta nova edição realizada em
teletrabalho, trazemos boas notícias sobre a rentabilidade do
plano de benefícios neste cenário de
incertezas. O resultado apresentado
pelo Plano de Benefícios JusMP-Prev
foi novamente expressivo (2,01% em
termos nominais e 1,75% em termos
reais), tendo sido o segundo melhor retorno mensal da história da Fundação.
O primeiro foi em abril deste ano, com
2,98% em termos nominais e 3,30% em
termos reais.
Trazemos as quatro ganhadoras do
Concurso de Vídeos, os premiados
da Campanha de Adesão do Prêmio
Funpresp-Jud 2020 e a nova série de
vídeos “Funpresp-Jud Responde”, disponível em nosso canal no Youtube.
Confira na matéria aqui ao lado os temas de alguns vídeos.
Destacamos, também, outro assunto
importante: o reajuste anual da Cobertura Adicional de Risco, a partir de julho.

| CAPA |

“Funpresp-Jud Responde”
é a nova série de vídeos
no Youtube

F

unpresp-Jud Responde é a nova série de vídeos
produzida pela Fundação, para o seu canal no
Youtube. O objetivo é esclarecer dúvidas identificadas na Pesquisa de Satisfação realizada este ano
pela Fundação junto aos seus participantes e Representantes Funpresp-Jud, além de assuntos recorrentes nos canais de atendimento.
Os vídeos abordam vários temas de interesse dos participantes, como a previdência complementar, quem é
a Funpresp-Jud, como é o plano de benefícios oferecido por ela, quais são os tipos de participantes, como é
a governança e a fiscalização, dentre outros.
O projeto é uma realização da Gerência de Comunicação e Marketing da Fundação. Faça a sua inscrição no
canal e ative o alerta de notificação para acompanhar
os vídeos.

Não deixe de conferir todas as informações do seu JusMP-Prev e de ler todas as matérias! Até breve!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| 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.
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| INVESTIMENTOS |

Resultado expressivo
dos investimentos
em junho

A

Funpresp-Jud divulgou o Relatório de Investimentos referente ao mês de junho, nesta segunda-feira (13/07). O resultado apresentado
pelo Plano de Benefícios JusMP-Prev foi novamente
expressivo (2,01% em termos nominais e 1,75% em
termos reais), tendo sido o segundo melhor retorno
nominal mensal da história da Fundação. O primeiro
foi em abril deste ano, com 2,98% em termos nominais
e 3,30% em termos reais. Clique aqui para ler o relatório e aqui para consultar a rentabilidade.
Ainda sobre o resultado, no acumulado de 2020, a rentabilidade nominal líquida do PB alcançou 0,69%, ante
1,75% do CDI e 2,10% do benchmark do PB. Já a rentabilidade real líquida atingiu 0,59% (IPCA de 0,10% no
período), ante 1,65% do CDI e 2,00% do benchmark do
PB. O ótimo resultado de junho contribuiu para recolocar o resultado do ano em terreno positivo, tanto em
termos nominais quantos reais (acima da inflação).
A carteira de investimentos do Plano de Benefícios finalizou o período com aproximadamente 72,4% dos
recursos em Renda Fixa, 11,5% em Renda Variável,
7,0% em Investimentos Estruturados e 9,1% em Investimentos no Exterior.
O detalhamento do segmento de renda fixa é de 16,9%
em CDI e 55,5% em IPCA. Os investimentos em Renda
Variável se encontram assim divididos: 4,3% no Subgrupo 1A e 2,6% no Subgrupo 1B, 4,4% no Funpresp-Jud Athena FIM e 0,1% no BNP Mafdet FIM. Já as
aplicações financeiras no segmento de Investimentos
Estruturados estão distribuídas da seguinte forma:
2,3% no Subgrupo 2A, 2,4% no Subgrupo 2B e 2,3% no
Subgrupo 2C. Finalmente, no segmento de Investimentos no Exterior, os recursos estão alocados conforme
segue: 4,7% no Subgrupo 3A e 4,4% no Subgrupo 3B.

Já sob a ótica do Fator de Risco, com a inclusão das
operações com derivativos efetuadas pelos fundos de
investimento exclusivos, os recursos do Plano de Benefícios encontravam-se assim segmentados: 72,0%
em Renda Fixa (9,4% CDI, 55,5% IPCA e 7,1% Prefixados), 11,9% em Renda Variável, 7,0% em Investimentos
Estruturados e 9,1% em Investimentos no Exterior.
No mês de junho de 2020, os ativos financeiros mundiais continuaram o movimento de recuperação iniciado ao final de março deste ano, após terem atingido o
pior momento em meados daquele mês. No Brasil, os
ativos financeiros continuaram a apresentar movimento de recuperação, em linha com o resto do mundo.
Importante destacar dois fenômenos sobre os preços
dos ativos mundiais: FOMO (fear of missing out – medo
de ficar de fora, em uma tradução simples) e TINA (there is no alternative – não há alternativa, também em
uma tradução simples). Basicamente, o primeiro fenômeno trata de um tema ligado a finanças corporativas,
quando o investidor se vê “impelido” a seguir o fluxo e
não perder uma eventual recuperação nos preços dos
ativos. Já o segundo é típico de cenários onde os ativos
de Renda Fixa apresentam taxas de retorno reduzidas
(ou mesmo negativas, seja em termos nominais ou reais), fazendo com que os investidores busquem ativos
mais arriscados em busca de maior rentabilidade.
Em resumo, o momento ainda é de incerteza e cautela,
embora em níveis menos elevados comparativamente
àqueles verificados anteriormente. Para a Diretoria de
Investimentos da Funpresp-Jud, a atual fase é de preocupação relativa, em transição para um momento de
certo “otimismo cauteloso”. Porém, para o médio prazo, ainda é necessário ter mais elementos para que o
sentimento seja mantido ou alterado.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |
RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até jun/2020

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até jun/2020

0,69%

2,55%

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS
DATA

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

PB

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
920.559

PGA

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
29.322

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
949.881

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 09/07/2020 - referente ao mês de junho

POR CATEGORIA

19.967

MIGRAÇÕES

19.524 Patrocinados
352 Vinculados
43 BPD
25 No prazo opção
institutos
18 Autopatrocinados
5 Assistidos

6.664

POR SEXO

2.740 Analistas
2.725 Técnicos
1.198 Membros
1 Auxiliar

10.385
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2
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| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 19.861 / ABR 2020
1°
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Ganhadoras do
Concurso de Vídeos

Janete Valente Gushiken

Vanessa Ferreira Alves

Maria Anália de Lima Seixlack

Emanuelle Cristine Souza e Silva

TSE

PR-PE

PR-PR

SJ-SP

A

Funpresp-Jud divulgou, no dia 29 de junho, as
ganhadoras do Concurso de Vídeos do Prêmio
Funpresp-Jud 2020, promovido pela Fundação.
São elas: Janete Valente Gushiken (TSE), Vanessa Ferreira
Alves (PR-PE), Maria Anália de Lima Seixlack (PR-PR) e
Emanuelle Cristine Souza e Silva (SJ-SP). Cada uma receberá R$ 2.500,00 de premiação, descontados os impostos.
A escolha foi feita pelos Diretores, em votação eletrônica e individual, para preservar a identidade do participante. Foram observados critérios como adequação
ao tema proposto, qualidade e originalidade. Os quatro vídeos ganhadores serão exibidos em breve, no canal da Funpresp-Jud no Youtube.
Janete contou que “para o concurso de vídeos, com
a limitação de um minuto, tentei abordar brevemente quatro dicas de educação financeira que acredito
serem úteis para todo mundo: estabelecer objetivos,
controlar gastos, investir e pensar na aposentadoria”.
Vanessa registrou que “sem dúvida, matérias sobre
educação financeira são extremamente importantes,

mas infelizmente pouco difundidas em nosso país. Aos
poucos vamos tentando mudar essa realidade”. Maria
Anália recebeu a notícia da premiação com alegria:
“Que notícia mais boa!!! Estou muito feliz!!! Muito obrigada”, comentou. Emanuelle contou que ficou “imensamente feliz com o resultado do concurso. Muito contente em participar e ser premiada, principalmente,
em razão da importância do tema proposto”.
O Concurso teve como objetivo divulgar a Fundação e
o plano de benefícios JusMP-Prev junto aos membros
e servidores públicos federais do Poder Judiciário da
União, do Ministério Público da União e do Conselho
Nacional do Ministério Público, além de promover e divulgar a educação financeira e previdenciária. Clique
aqui para consultar o Regulamento.
Para participar, era necessário ser participante do plano de benefícios e realizar um vídeo de até um minuto
sobre educação financeira e previdenciária. O arquivo
deveria ter formato MP4, disposição horizontal das
imagens e resolução mínima de 720p.
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Ganhadores da Campanha
de Adesão

A

Funpresp-Jud divulgou o resultado da Campanha de Adesão do Prêmio 2020, no dia 10 de junho. Do Grupo I, o vencedor foi o Ministério Público do Trabalho – MPT. O ganhador do Grupo II foi o
Supremo Tribunal Federal – STF. Já a primeira posição
do Grupo III foi do Ministério Público Federal – MPF,
pelo 2º ano consecutivo.
Os três primeiros colocados de cada Grupo receberão troféu e o primeiro lugar de cada grupo também
receberá uma bolsa de estudos para o 41º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, organizado pela
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), a ser realizado de
16 a 19 de novembro. Este ano, excepcionalmente, o
evento será totalmente virtual em razão da pandemia
do coronavírus.
No Grupo I, em 2º lugar ficou a Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte (SJRN); e em 3º lugar a Seção Judiciária do Piauí (SJPI).
No Grupo II, o 2º colocado foi o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o 3º foi o Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região (PB).

Ilustração Freepik adaptada

No Grupo III, em 2º lugar ficou o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT); e em 3º, o Tribu-

nal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG).
Por meio de sorteio, também foram contemplados
com o prêmio da bolsa de estudos a Seção Judiciária
de Alagoas (SJ-AL), o Tribunal Regional do Trabalho da
13ª Região (TRT-13) e o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), respectivamente, sendo um de cada grupo, dentre aqueles que ficaram posicionados entre a 2ª e a 10ª
colocação, inclusive os empatados nessa última posição. O prêmio será disponibilizado ao representante
indicado pelo órgão patrocinador.
O órgão patrocinador premiado no sorteio do Prêmio
de 2019 não participou deste de 2020, para permitir
a alternância de contemplados com a participação no
Congresso Brasileiro da Previdência Complementar
Fechada.
O prêmio teve como objetivo divulgar a Funpresp-Jud
e o plano de benefícios previdenciários aos membros
e servidores públicos federais do Poder Judiciário da
União, do Ministério Público da União e do Conselho
Nacional do Ministério Público e estimular as adesões
de novos participantes.
O painel com o resultado do Prêmio está publicado no
Portal do Patrocinador. O regulamento pode ser consultado aqui.
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Conheça e acompanhe os gastos da Funpresp-Jud
Despesas de Comunicação e Marketing correspondem a 2,22% do orçamento anual

V

ocê tem interesse em saber como parte dos seus
recursos como Participante são utilizados administrativamente pela Funpresp-Jud? A prestação
de contas é divulgada mensalmente em nosso site e
esta matéria trará algumas informações para orientá-lo.
Após ser recebida na Funpresp-Jud, a contribuição mensal para o plano JusMP-Prev é dividida em três parcelas, cuja destinação é a seguinte: 81,33% para a reserva
individual (recursos que irão garantir a aposentadoria
do participante), 13,67% para o FCBE (fundo coletivo,
para custear os benefícios de risco) e 5% para o Plano
de Gestão Administrativa – PGA (taxa de carregamento,
para custear as despesas administrativas da Fundação).
Em abril deste ano, a taxa de carregamento passou de
6 para 5%, quando entrou em vigor o Plano de Custeio
para 2020. Vale destacar que a Funpresp-Jud não cobra Taxa de Administração, nem qualquer taxa sobre o
patrimônio acumulado pelo participante.
As despesas administrativas da Funpresp-Jud não se diferenciam daquelas de outros órgãos e empresas. Elas
são desdobradas em vários itens, tais como: gastos com
aluguel e manutenção da sede; compra de materiais;
folha de pessoal, que é de apenas 35 empregados, 4
diretores, 6 estagiários e 5 terceirizados (copeira, recepcionista, auxiliar de limpeza e 2 atendentes de relacionamento); eventos e ações de marketing e relacionamento, para divulgar o plano JusMP-Prev; dentre outros. As
gerências da Fundação divulgam mensalmente relatórios, nos quais é possível acompanhar a execução orçamentária. Eles podem ser consultados a partir do ícone
Transparência, disponível na home do site, ou digitando https://www.funprespjud.com.br/quem-somos/
transparencia/. As demonstrações contábeis também
estão disponíveis nesse mesmo link.

Todas as gerências trabalham de acordo com o Planejamento Estratégico da Fundação estabelecido para
o período de 2020 a 2022. Ele foi revisado em 2019,
com base na análise dos objetivos estratégicos, missão, valores e visão, bem como na definição das metas
a serem cumpridas pela Entidade nos próximos anos.
Clique aqui para saber mais sobre o assunto.
Dentro do Planejamento Estratégico, dois objetivos,
por exemplo, orientam as ações da Gerência de Comunicação e Marketing da entidade. São eles:
1. Atrair e fidelizar os participantes.
2. Aperfeiçoar a comunicação interna e externa.
Para isso, e dentro do propósito de trabalhar a divulgação do plano, promover a educação financeira e previdenciária, bem como melhorar a comunicação interna e
externa, são realizadas algumas despesas, previstas no
Plano Gerencial de Comunicação e Marketing. Os recursos necessários para empreender tais ações integram
a proposta orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo e correspondem a 2,22% do orçamento anual
da Fundação. Dentre elas, destacam-se: a realização de
Webinars; eventos de relacionamento com Participantes, membros, servidores e Representantes Funpresp-Jud
nos órgãos patrocinadores (Tribunais, Conselhos, Procuradorias e Seções Judiciárias); eventos de integração,
treinamentos e palestras; serviços gráficos; aquisição
de alguns brindes e materiais promocionais.
Este ano, em razão da pandemia do Covid-19, eventos
presenciais têm sido transferidos para o ambiente digital, como o Ciclo de Palestras em alusão ao Dia Mundial
da Saúde, para a equipe da Fundação; a palestra em homenagem ao Dias das Mães; e o Café com Representantes. Os eventos se transformaram em videoconferências
ou lives realizadas pelo canal da Fundação no Youtube.
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Funpresp-Jud Funpresp-Jud prorrogou o teletrabalho até o dia 3 de agosto, como medida preventiva à Covid-19.

A

cerá normalmente. Por telefone (61 3217-6598), continuará ocorrendo em horário especial, das 10h às 17h,
de segunda a sexta-feira.

O atendimento presencial na sede continuará suspenso. Por e-mail, (sap@funprespjud.com.br), permane-

Qualquer nova alteração será comunicada pelo site da
Fundação e pelas redes sociais Facebook e LinkedIn.

Cartilha do Participante

A

Funpresp-Jud revisou a cartilha do Participante, um dos materiais
didáticos utilizados para divulgar a Fundação e o Plano de Benefícios
JusMP-Prev.

A publicação aborda temas como aposentadoria e previdência complementar, além de orientações sobre o plano oferecido pela Fundação. O
material traz informações sobre os benefícios garantidos pelo plano, a
dinâmica do processo de investimento, alteração do percentual de contribuição, taxas, regime de tributação, dentre outras.
A novidade desta versão é que ela contempla a Cobertura Adicional de Risco de morte e/ou invalidez (CAR). Clique aqui para ter acesso ao material.

O

Cobertura Adicional de Risco é
reajustada em julho

reajuste das contribuições referentes à Cobertura Adicional de Risco (CAR) do plano JusMP-Prev, válida para morte e/ou invalidez, ocorreu
no mês de julho. O aumento é previsto no contrato
com a seguradora Icatu e vale para todos os participantes que já tinham a CAR ou que a contrataram até
junho deste ano, mês de aniversário do contrato. O capital segurado também sofreu reajuste, considerando
o IPCA dos últimos doze meses, com o objetivo de assegurar o poder de compra em termos reais.
Os participantes que mudaram de faixa etária até julho
(07/2020) tiveram o reajuste no valor da contribuição.

Os novos valores podem ser consultados no Portal do
Participante, em “Dados Pessoais” > “Plano/Empresa”
> “Percentual de Contribuição”.
O valor da cobertura contratada e o valor da contribuição mensal podem ser alterados a qualquer tempo, mediante requerimento. Além disso, é importante
esclarecer que a cobertura não é um seguro de vida. É
uma proteção do valor do benefício complementar, no
caso de morte ou invalidez do participante do plano
de benefícios. Clique aqui para saber mais sobre a cobertura. Interessados em contratar deverão procurar o
Representante Funpresp-Jud em seu local de trabalho.

NOTÍCIAS

Dia do Representante Funpresp-Jud
é celebrado com “Café Virtual”

N

o dia 23 de junho, a Fundação celebrou o Dia
do Representante Funpresp-Jud com uma programação especial. O tradicional “Café com Representantes”, realizado em média duas vezes por ano
em Brasília, ganhou edição virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, Representantes
de todo o país puderam participar desta edição, com a
presença de cerca de 60 pessoas, de 27 órgãos patrocinadores: TRE-MG, TRE-ES, TRE-BA, TRE-SP, TRE-PA, TRE-SC, TRE-PR, TRE-RO, TRE-RN, TRE-GO, TRE-AP, TJDFT,
STJ, STF, MPF-PGR, MPT, TRT-2, TRT-4, TRT-12, TRT-15,
PRT-21, PR-SC, PR-ES, PR-RS, PR-SE, TRF-5 e JF-RN.

EXPEDIENTE

O tema do encontro foi “Funpresp-Jud em tempos de
Covid-19”. Na ocasião, os diretores Amarildo Vieira de

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

Oliveira, Edmilson Enedino das Chagas e Ronnie Gonzaga Tavares falaram sobre como está o funcionamento da Fundação durante a pandemia, sobre números
relacionados ao Plano de Benefícios JusMP-Prev e investimentos, dentre outros assuntos.
O Dia do Representante Funpresp-Jud é celebrado
em 23 de junho em razão da Resolução Conjunta STF/
MPU, publicada em 23/6/2015. Dentre os procedimentos operacionais por ela estabelecidos está criação da
figura do Representante, servidor responsável por divulgar a previdência complementar na instituição que
trabalha, além de explicar todos os detalhes do plano
JusMP-Prev e de efetuar as adesões dos participantes.
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