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| EDITORIAL |

C

omeçamos o ano com boas notícias! 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, a Funpresp-Jud conseguiu superar a meta do JusMP-Prev, pelo quarto ano consecutivo.
Encerramos o ano com 19.606 participantes.

| INVESTIMENTOS |

Taxa de
carregamento
novamente
diminui

As informações positivas continuam! A Fundação, pelo
segundo ano consecutivo, reduzirá a taxa de carregamento. O percentual cairá de 6% para 5%, a partir do dia
1º de abril, quando entrará em vigor o Plano de Custeio
para 2020.
Nesta edição, falamos também sobre a Política de Investimentos 2020-2024, que servirá como ferramenta
de planejamento para a Fundação, fornecendo as diretrizes gerais para a gestão dos recursos financeiros a
serem administrados. Além disso, terá como objetivo
retornar os melhores desempenhos para os recursos
dos participantes.

A

Funpresp-Jud, pelo segundo
ano consecutivo, reduzirá
a taxa de carregamento. O
percentual cairá de 6% para 5%, a
partir do dia 1º de abril, quando entrará em vigor o Plano de Custeio
para 2020.

Temos, ainda, novidades para quem deseja fazer cursos de
pós-graduação e demais cursos preparatórios. A Funpresp-Jud e a AMAGIS/DF firmaram convênio para a concessão
de desconto de 30% aos participantes do JusMP-Prev em
todos os cursos oferecidos pela ESMA/DF.

O Conselho Deliberativo aprovou,
por unanimidade, a redução da
taxa de carregamento sobre a contribuição normal, tanto do participante quanto do patrocinador.

Em 2020, continuaremos a trabalhar de acordo com o destacado padrão de qualidade que tem marcado a nossa
atuação, visando a garantia de melhores retornos para os
recursos dos participantes, observando os mais elevados
níveis de prudência, bem como princípios de governança,
segurança, credibilidade e transparência.

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

Até a próxima edição!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

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

NOTÍCIAS
Resultado da carteira de investimentos supera
de forma significativa as expectativas para 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 estabe-

lecido para o ano (IPCA + 4,25%, em termos líquidos
de custos).
Em 2019, a Funpresp-Jud conseguiu superar a meta do
JusMP-Prev pelo quarto ano consecutivo. Os resultados podem ser vistos na tabela a seguir:

INDICADOR

2014

2015

2016

2017

2018

Plano de Benefícios (PB) *
Plano de Gestão Administrativa (PGA) *
Benchmark PB *
Benchmark PGA *
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC)
CDI
Poupança
IPCA
PB Real**
PGA Real**

10,05%
10,52%
10,34%
10,52%
7,07%

13,60%
13,54%
15,89%
13,31%
5,22%

14,03%
14,08%
10,82%
13,95%
14,56%

10,91% 8,87% 12,15%
10,36% 7,33% 9,20%
8,74%
8,14%
7,25%
9,23%
10,20% 7,36%
ND
11,36% 12,30%

11,59%
10,81%
10,16%
10,74%
ND

10,81%
7,08%
6,41%
3,43%
3,86%

13,24%
8,07%
10,67%
2,65%
2,59%

14,00%
8,30%
6,29%
7,29%
7,33%

9,93%
6,61%
2,95%
7,73%
7,20%

5,96%
4,26%
4,31%
7,52%
4,69%

10,02%
6,48%
5,70%
5,57%
4,84%

6,42%
4,62%
3,75%
4,94%
3,46%

2019

MÉDIA ANUAL

Fonte: Funpresp-Jud, ABRAPP, B3, Banco Central, IBGE
Benchmark 2019 Plano de Benefícios (PB): IPCA + 4,25% ao ano
Benchmark 2019 Plano de Gestão Administrativa (PGA): 50% CDI + 50% IMA-B5, deduzidos os custos dos investimentos
* Rentabilidade Nominal Líquida = Rentabilidade Nominal, deduzidos os custos dos investimentos no caso do PB e PGA
** Rentabilidade Real Líquida = Rentabilidade Nominal Líquida, deduzido o IPCA

A estratégia adotada em 2019 foi uma continuação
daquela adotada em 2018: alongamento gradual dos
prazos dos ativos de Renda Fixa e intensificação da
diversificação dos investimentos, com incremento da
parcela dos recursos do Plano de Benefícios investidos
nos segmentos de Renda Variável, Estruturados e Investimentos no Exterior, com o objetivo principal de
obter rentabilidade superior ao benchmark proposto,
mantidos níveis prudentes de risco.
Em virtude dos cenários externo e doméstico favo-

ráveis, foi possível efetuar a estratégia como programado, principalmente no segundo semestre de 2019,
quando o processo de diversificação dos investimentos, notadamente em Renda Variável, foi acelerado.
Por conta disso, a Carteira de Investimentos do Plano
de Benefícios passou a assumir um nível de risco mais
elevado, embora ainda tivesse permanecido conservadora, uma vez que se trata de um fundo de pensão,
algo que irá se alterar rapidamente ao longo dos próximos meses e anos.

| 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
Portabilidade e contribuição facultativa

A

evolução das portabilidades recebidas de outros planos de previdência dos participantes
merece destaque dentre os bons resultados da
Funpresp-Jud. Em termos nominais, os valores portados saíram de R$ 542 mil, em 2014, para mais de R$ 4
milhões em 2019. Atualmente, a Fundação administra
mais de R$ 17,7 milhões em valores rentabilizados de
portabilidades de 2013 a 2019, demonstrando a credibilidade e a confiança depositada pelos participantes
para gestão dos seus recursos.
Outro destaque positivo foi o aumento das contribuições

facultativas, que reflete o resultado da melhora da educação financeira dos participantes. Em 2014, as referidas
contribuições, em valores nominais, foram de R$ 137 mil
e, em 2019, alcançaram mais de R$ 11,7 milhões. Os valores rentabilizados dessas contribuições chegaram a mais
de R$ 28,3 milhões em dezembro/2019.
Como a Fundação não tem fins lucrativos, diferentemente de um plano administrado por um banco ou
seguradora, toda a rentabilidade obtida é revertida
aos participantes, possibilitando a entrega desses
bons resultados.

Demonstrativo de contribuições 2020

A

Funpresp-Jud disponibiliza o demonstrativo de
contribuições 2020, ano-base 2019. Ele deve
ser utilizado para a conferência dos valores das
contribuições realizadas no ano de 2019, constantes
no informe de rendimentos disponibilizado pelo Órgão ou realizadas diretamente à Funpresp-Jud. Clique
aqui para ter acesso.

Política de
Investimentos
2020-2024

O demonstrativo de contribuições não contempla os
valores referentes à gratificação natalina recolhida
em folha de pagamento, em razão dos rendimentos
estarem sujeitos à tributação exclusiva. Porém, contempla, quando for o caso, os valores referentes à
Contribuição Adicional de Risco (CAR).

A

Política de Investimentos 2020-2024 foi aprovada na 12ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 4 de dezembro de 2019.
Consulte aqui.
O objetivo da Política é servir como ferramenta de
planejamento, fornecendo as diretrizes gerais para a
gestão dos recursos financeiros a serem administrados pela Fundação, dentro de destacado padrão de
qualidade. Também visa retornar os melhores desempenhos para os recursos dos participantes e patrocinadores, observando os mais elevados níveis de prudência, bem como princípios de governança, segurança,
solvência, liquidez e transparência.
Para a gestão dos recursos, que poderá ser realizada
por meio de carteira própria, carteira administrada ou
fundos de investimento, a Funpresp-Jud contratará somente instituições ou administradores de carteiras ou
fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Desta
forma, a Política está balizada, no mínimo, pelas normas
que governam o tema investimentos em Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), podendo
ainda ser mais restritiva que os normativos vigentes.

NOTÍCIAS

| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até jan/2020

DATA

31/dez/2013
31/dez/2014
31/dez/2015
31/dez/2016
31/dez/2017
31/dez/2018
31/dez/2019
31/jan/2020

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até jan/2020

1,18%

0,48%

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

PB

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
770.958

PGA

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.701

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
796.659

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 10/02/2020 - - referente ao mês de janeiro

POR CATEGORIA

19.646

MIGRAÇÕES

19.227 Patrocinados
327 Vinculados
37 No prazo opção
institutos
31 BPD
19 Autopatrocinados
5 Assistidos

6.643

POR SEXO

2.734 Analistas
2.717 Técnicos
1.191 Membros
1 Auxiliar

10.219

POR CARGO
Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

2.059
27
2
1
1

7.164
139
13
13
4
-

10.002
161
22
17
15
4

2
-

Total

2.090

7.333

10.221

2

POR RAMO DOS PATROCINADORES

CN
MP
OU
TRO
ÓR
GÃ
O

CN
J

STF
JUS
TIÇ
AM
ILIT
AR

515
302
148
133
120
2
2,62% 1,54%
0,75% 0,68% 0,61% 0,01%
STJ

2.190 1.933
11,15% 9,84%

TJD
FT

3.911
19,91% 3.475
17,69%

MP
U
JUS
TIÇ
AF
EDE
RAL
JUS
TIÇ
AE
LEI
TOR
AL

JUS
TIÇ
AT
RAB
ALH
IST
A

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

6.917
35,21%

9.427

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 19.646 / JAN 2020
1°

MPF

2.312

2°

TJDFT

1.933

3°

TRT2

898

4°

MPT

826

5°

TRT3

742

6°

TRT1

740

7°

MPDFT

702

8°

STJ

515

9°

TST

495

10°

TRT15

489

NOTÍCIAS
Convênio para descontos em cursos com
AMAGIS/DF

A

Funpresp-Jud e a Associação dos Magistrados
do Distrito Federal e Territórios (AMAGIS/DF) firmaram convênio para a concessão de desconto
nos cursos de pós-graduação e demais cursos preparatórios oferecidos pela Escola da Magistratura do
Distrito Federal (ESMA/DF). A reunião de assinatura foi
realizada no dia 28 de janeiro, na sede da Associação
em Brasília. O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de
Oliveira, o Diretor de Seguridade, Edmilson Chagas, e o
Presidente da AMAGIS/DF, Dr. Fábio Francisco Esteves,
representaram as instituições.

Os participantes do Plano JusMP-Prev e os colaboradores da Fundação terão 30% de desconto em todos os
cursos oferecidos pela ESMA/DF.
O desconto será concedido aos participantes e colaboradores mediante a apresentação, no ato da matrícula,
de comprovante de vínculo com o JusMP-Prev ou de
vínculo empregatício com a Funpresp-Jud. Clique aqui
para ler o convênio.
Os cursos de pós-graduação e preparatórios podem
ser consultados no sítio eletrônico da ESMA/DF.

Funpresp-Jud devolve R$ 5,8 milhões de
recursos à União

A

Funpresp-Jud iniciou, em novembro de 2019,
a devolução de recursos à União, referente ao
aporte inicial de R$ 26,2 milhões recebidos para
o início das atividades em 2013. A devolução respeita
os termos de compromisso assinados entre a entidade
e os patrocinadores.

O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do
Trabalho, o Conselho da Justiça Federal, o Ministério
Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça tiveram a devolução de parte do aporte inicial, sendo que
os dois últimos terão os seus aportes quitados em novembro de 2020.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal Militar
receberam 100% do aporte inicial, com correção monetária, no valor total de R$ 1.542,055,80.

O total devolvido em 2019 foi de R$ 5.892.960,46, para
todos os patrocinadores da Fundação.
O pagamento referente a todo o aporte inicial poderá
ser realizado em até 15 anos, sendo as parcelas pagas
anualmente no mês de novembro.

NOTÍCIAS

| EDITORIAL |

EAD sobre investimentos
Inscrições da 1ª turma/2020 podem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro

A

Funpresp-Jud lança o curso “Noções Básicas de
Investimentos”, em sua plataforma de Ensino a
Distância (EAD). As inscrições para a primeira turma podem ser realizadas aqui, até o dia 14 de fevereiro.
O objetivo é oferecer um processo de aprendizagem
contínua aos membros e servidores do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União (MPU)
e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Os módulos do curso são os seguintes: Apresentação,
Política de Investimentos, Diretrizes para Investimentos,
Gestão de Riscos e Plano de Trabalho de Investimentos.
O curso é o segundo da plataforma e, assim como o anterior, Noções Básicas sobre o Regime de Previdência
Complementar (RPC) do servidor público federal, é
gratuito, autoinstrucional, com conteúdo e exercícios distribuídos em cinco módulos e carga-horária de 30 horas.

Confira a programação:
Período de inscrição

Período de realização do curso

03 a 14/02/2020
04 a 15/05/2020
03 a 14/08/2020
03 a 13/11/2020

03/02 a 15/04/2020
04/05 a 15/07/2020
03/08 a 15/10/2020
03/11 a 15/01/2021

https://www.funprespjud.com.br/premio/ e postar
vídeo em formato MP4, filmado na posição horizontal, com resolução mínima de 720p e duração de até
1 minuto. A inscrição deverá ser feita até o dia 29 de
maio de 2020. O resultado será divulgado no dia 30 de
junho deste ano.

A
EXPEDIENTE

inda dá tempo de se inscrever no concurso de
vídeos sobre dicas de educação financeira e
previdenciária, promovido pela Funpresp-Jud.
Para participar, basta preencher o cadastro no site

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

Somente poderão concorrer os participantes do Plano
de Benefícios JusMP-Prev. A iniciativa tem como objetivo estimular a reflexão dos participantes sobre a importância da educação financeira e previdenciária para
a aposentadoria.
Serão premiados os quatro melhores vídeos. Cada um
irá receber o valor de R$ 2.500,00 (descontados os impostos). Consulte o regulamento completo aqui.
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