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| EDITORIAL |

Neste primeiro Informativo do ano, destacamos algumas das 
conquistas alcançadas em 2019, como o resultado da Carteira 
de Investimentos do Plano de Benefícios JusMP-Prev, que supe-

rou de forma significativa as expectativas para 2019. No ano passado, 
a Funpresp-Jud também conseguiu superar a meta do JusMP-Prev pelo 
quarto ano consecutivo. A evolução das portabilidades recebidas de 
outros planos de previdência também merece ser lembrada. Em va-
lores nominais, foi de R$ 542 mil, em 2014, para mais de R$ 4 milhões 
em 2019. Outro ponto relevante que merece ser lembrado é o número 
de participantes, com 19.606 no encerramento do ano. Para concluir 
as boas notícias do ano passado, em novembro a Fundação iniciou a 
devolução de recursos à União, referentes ao aporte inicial recebido 
para o início de suas atividades, em 2013.

Nesta edição, também falamos sobre a Política de Investimentos 
2020-2024. Seu objetivo é servir como ferramenta de planejamen-
to, fornecendo as diretrizes gerais para a gestão dos recursos fi-
nanceiros a serem administrados pela Fundação. Além disso, visa 
retornar os melhores desempenhos para os recursos dos partici-
pantes e patrocinadores, observando os mais elevados níveis de 
prudência, bem como princípios de governança, segurança, sol-
vência, liquidez e transparência.

Outro assunto interessante é para os participantes que estão pre-
tendendo estudar. 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 de-
mais cursos preparatórios oferecidos pela Escola da Magistratura 
do Distrito Federal (ESMA/DF). 

Neste Informativo, falamos sobre o Demonstrativo de Contribui-
ções 2020, ano-base 2019 que já está disponível para download, 
desde o início do mês, no Portal do Participante. Compartilhe essa 
informação com os participantes! 

Não deixe de ler os números atualizados sobre o Plano de Benefí-
cios. Atualmente estamos com 19.646 participantes. Nesta edição 
você também encontra detalhes como rentabilidade, saldos por 
planos e ranking de adesões por patrocinador. Você faz parte des-
ses resultados e o seu papel é muito importante para nós!

Boa leitura e até a próxima edição!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

A Funpresp-Jud iniciou, em 
novembro do ano passado, 
a devolução de recursos à 

União referente ao aporte inicial 
recebido para o início de suas ati-
vidades, em 2013. Em 2019, o Su-
premo Tribunal Federal, Conselho 
Nacional de Justiça; Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios; Ministério Público do 
Distrito Federal e dos Territórios; 
e Superior Tribunal Militar recebe-
ram 100% do aporte inicial, com 
correção monetária, no valor total 
de R$ 1.542,055,80. 

Já iniciaram o recebimento: Tribu-
nal Superior Eleitoral, Tribunal Su-
perior do Trabalho, Conselho da 
Justiça Federal, Ministério Público 
Federal e Superior Tribunal de Jus-
tiça, sendo que os dois últimos te-
rão os seus aportes quitados em 
novembro de 2020. 

O total devolvido em 2019 foi de R$ 
5.892.960,46 para todos os patro-
cinadores da Fundação. Em 2013, 
o aporte recebido foi de R$ 26,2 
milhões. O pagamento poderá ser 
realizado em até 15 anos.

Funpresp-Jud 
devolve 
R$ 5,8 milhões 
de recursos 
à União
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Oresultado da Carteira de Investimentos do 
Plano de Benefícios JusMP-Prev superou de 
forma consistente as expectativas para 2019, 

encerrando o período com rentabilidade nominal lí-
quida de 12,15% e, em termos reais (acima do IPCA), 
de 7,52%, percentual acima do benchmark estabe-

Resultado da carteira de investimentos 
supera as expectativas 

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%

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

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

13,24%
8,07%

10,67%
2,65%
2,59%

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

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

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

ND

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

10,91%
10,36%
7,25%

10,20%
11,36%

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

8,87%
7,33%
8,14%
7,36%

12,30%

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

12,15%
9,20%
8,74%
9,23%

ND

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

INDICADOR MÉDIA ANUAL2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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 resulta-
dos podem ser vistos na tabela a seguir:

Portabilidade e contribuição facultativa

Dentre os bons resultados da Funpresp-Jud, tam-
bém merece destaque a evolução das portabili-
dades recebidas de outros planos de previdên-

cia. Em valores nominais, foi 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 con-
fiança depositada pelos participantes para gestão dos 
seus recursos.

Outro destaque positivo foi o aumento das contribuições 
facultativas, que reflete a educação financeira dos partici-
pantes. Em 2014, em valores nominais, foi de R$ 137 mil 
e, em 2019, alcançou 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.

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/.

http://sap@funprespjud.com.br
http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/
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APolítica de Investimentos 2020-2024 foi apro-
vada na 12ª Sessão Ordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada em 4 de dezembro de 

2019. Leia aqui. 

Seu objetivo é servir como ferramenta de planeja-
mento, fornecendo as diretrizes gerais para a ges-
tão dos recursos financeiros a serem administra-
dos pela Fundação, dentro de destacado padrão de 
qualidade. Ela 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 contra-
tará 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 baliza-
da, no mínimo, pelas normas que governam o tema 
investimentos em Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (EFPC), podendo ainda ser mais 
restritiva que os normativos vigentes.

Política de 
Investimentos 

2020-2024 

Inscrições podem 
ser realizadas até 

maio
Ainda dá tempo de se inscrever no concurso de 

vídeos sobre dicas de educação financeira e pre-
videnciária, promovido pela Funpresp-Jud. Para 

participar, basta preencher o cadastro no site 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. 
O prazo terminará no dia 29 de maio de 2020. Já o re-
sultado será divulgado no dia 30 de junho deste ano.

Somente poderão concorrer os participantes do Plano 
de Benefícios JusMP-Prev. A iniciativa tem como obje-
tivo estimular a reflexão dos participantes sobre a im-
portância da educação financeira e previdenciária para 
a aposentadoria.

Serão premiados os quatro melhores vídeos. Cada um 
receberá o valor de R$ 2.500,00 (descontados os im-
postos). Clique aqui para ler o regulamento.

https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Legislacao-e-Normas/Normas-Internas/2020/politica-de-investimentos_2020-2024_funprespjud.pdf
https://www.funprespjud.com.br/premio/
https://www.funprespjud.com.br/premio/
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Premio-Funpresp-Jud/2020/ed-34-2019_premio-funprespjud-2020.pdf
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até jan/20201,18% 0,48%

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/jan/2020

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649
770.958

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.701

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030
796.659

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)
Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

Acumulado
até jan/2020

| PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

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

19.646
2.734 Analistas
2.717 Técnicos
1.191 Membros
1 Auxiliar

6.643

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

0

3.911
19,91%

6.917
35,21%

3.475
17,69%

2.190
11,15%

1.933
9,84%

515
2,62%

302
1,54%

148
0,75%

133
0,68%

120
0,61%

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

Total

Membro

2.059
27
2
1
-
1

2.090

Analista

7.164
139
13
13
4
-

7.333

Técnico

10.002
161
22
17
15
4

10.221

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.219 9.427

POR SEXOMIGRAÇÕES

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.312

1.933

898

826

742

740

702

515

495

489

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 19.646 / JAN 2020

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 10/02/2020 - referente ao mês de janeiro
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AFunpresp-Jud e a Associação dos Magistrados do 
Distrito Federal e Territórios (AMAGIS/DF) firma-
ram convênio para a concessão de desconto nos 

cursos de pós-graduação e demais cursos preparatórios 
oferecidos pela Escola da Magistratura do Distrito Fede-
ral (ESMA/DF). Os participantes do Plano JusMP-Prev e 
os colaboradores da Fundação terão 30% de desconto 

A Funpresp-Jud disponibiliza o demonstrativo de 
contribuições 2020, ano-base 2019. Ele deve ser 
utilizado para a conferência dos valores das contri-

buições realizadas no ano de 2019, constantes no informe 
de rendimentos disponibilizado pelo Órgão ou realizadas 
diretamente à Funpresp-Jud. Clique aqui para ter acesso.

Participantes do Plano JusMP-Prev ganham 
desconto em cursos da AMAGIS/DF

Demonstrativo de contribuições 2020 
já está disponível

em todos os cursos oferecidos pela ESMA/DF.

O desconto será concedido 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.

O demonstrativo de contribuições não contempla os 
valores referentes à gratificação natalina recolhida em 
folha de pagamento, em razão dos rendimentos es-
tarem sujeitos à tributação exclusiva. Ele contempla, 
quando for o caso, os valores referentes à Contribui-
ção Adicional de Risco (Car).

https://www.funprespjud.com.br/trust/PagAcesso/Login
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Fotos-Not--cias/DOCS/convenio_amagisdf.pdf
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A Resolução 32/19, do Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar (CNPC), foi publicada 
em 22 de janeiro deste ano e dispõe sobre os 

procedimentos que devem ser observados pelas Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 
na divulgação de informações sobre os planos de be-
nefícios que administram. 

Dentre as diretrizes apresentadas, a Funpresp-Jud já 
cumpre várias, como a utilização de recursos didáti-
cos como infográficos e tabelas na divulgação de in-
formações; priorização do uso de plataformas digitais 
de comunicação; disponibilização das informações de 
interesse dos participantes e assistidos independente-
mente de solicitação; disponibilização de certificado, 
estatuto e regulamento do plano; e extrato da situação 
individual do participante, entre outras. 

Clique aqui para saber mais sobre a Resolução. 

Fundação atende aos procedimentos 
da nova resolução do CNPC
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-32-de-4-de-dezembro-de-2019-239184056

