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| EDITORIAL |

Olá! Seguimos em teletrabalho, respei-
tando as medidas de isolamento social 
e esperançosos pelo retorno à norma-

lidade. Diante do cenário econômico ainda 
incerto e de cautela, pelo segundo mês con-
secutivo a Funpresp-Jud apresentou resultado 
positivo e manteve o movimento de recupera-
ção da rentabilidade dos investimentos. Leia a 
matéria aqui ao lado.

Ainda sobre os efeitos da pandemia, nesta edi-
ção trazemos matérias sobre a participação de 
diretores da Fundação em lives sobre os impac-
tos na previdência complementar. 

O resultado da Campanha de Adesão do Prê-
mio 2020 da Funpresp-Jud também pode ser 
conferido neste Informativo.

Nesta edição, trazemos informações sobre 
a revisão da Cartilha do Participante, um dos 
materiais didáticos utilizados para divulgar a 
Fundação e o Plano de Benefícios JusMP-Prev.

Outra matéria de destaque é sobre a nova série 
de vídeos “Funpresp-Jud Responde”, produzida 
pela Gerência de Comunicação e Marketing da 
Fundação e que pode ser vista em nosso canal 
no Youtube. O objetivo é esclarecer dúvidas 
apontadas na Pesquisa de Satisfação realiza-
da este ano, além de assuntos recorrentes em 
nossos canais de atendimento.

Não deixe de ler essas e outras matérias neste 
Informativo, bem como de consultar as infor-
mações sobre o Plano de Benefícios e rentabi-
lidade. 

Até breve!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

Pelo segundo mês consecutivo, a Funpresp-Jud apre-
sentou resultado positivo e manteve o movimento 
de recuperação da rentabilidade dos investimentos 

diante da crise econômica gerada pelo Covid-19. A renta-
bilidade real líquida do plano de benefícios atingiu 2,21% 
no mês de maio (IPCA de -0,38% no mês). Já a rentabi-
lidade nominal líquida do PB foi de 1,83%, ante 0,24% 
do CDI e 0,06% do benchmark do PB. As informações 
podem ser consultadas no Relatório de Investimentos, 
divulgado em 15 de junho. 

Diante do cenário ainda incerto e de cautela, embo-
ra em níveis menos elevados do que aqueles verifica-
dos nas últimas semanas, a Funpresp-Jud fez em maio 
apenas movimentos pontuais nos investimentos. Com 
isso, o resultado apresentado pelo Plano de Benefícios 
da Funpresp-Jud foi expressivo, contribuindo para re-
duzir o resultado negativo acumulado do ano.

No acumulado de 2020, a rentabilidade nominal líqui-
da do PB alcançou -1,30%, ante 1,54% do CDI e 1,50% 
do benchmark do PB. Já a rentabilidade real líquida 
atingiu -1,14% (IPCA de -0,16% no período), ante 1,70% 
do CDI e 1,66% do benchmark do PB.

Clique aqui para acessar os dados sobre rentabilidade 
do plano, o relatório sobre Fundos Exclusivos e a Polí-
tica de Investimentos.

Funpresp-Jud 
mantém recuperação 
e resultado positivo 

em maio
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Cobertura Adicional de Risco será 

reajustada em julho

Prorrogação do 
teletrabalho 
até 6 de julho

Oreajuste das contribuições referentes à Co-
bertura Adicional de Risco (CAR) do plano 
JusMP-Prev, válida para morte e/ou invalidez, 

ocorrerá no mês de julho. O aumento está previsto 
no contrato com a seguradora Icatu e vale para to-
dos os participantes que já possuem a CAR ou que a 
contratarem até junho deste ano, mês de aniversário 
do contrato. O capital segurado também sofrerá rea-
juste, considerando o IPCA dos últimos doze meses, 
com o objetivo de assegurar o poder de compra em 
termos reais.

Os participantes que mudarem de faixa etária até julho 
(07/2020) terão o reajuste no valor da contribuição. 

AFunpresp-Jud prorrogou o 
teletrabalho até o dia 6 de 
julho, como medida preven-

tiva ao Covid-19. A iniciativa foi 
possível em razão dos excelentes 
resultados obtidos pela equipe du-
rante o home office.

O atendimento presencial na sede 
continuará suspenso. Por e-mail, 
sap@funprespjud.com.br, perma-
necerá normalmente. Já o contato 
telefônico (61 3217-6598) continua-
rá em horário especial, das 10h às 
17h, de segunda a sexta-feira.

O teletrabalho na Funpresp-Jud já 
foi tema de dois vídeos em nosso 
canal. No primeiro, falamos sobre 
a implantação. No segundo, sobre 
gestão de emoções e resultados.

Os novos valores poderão ser consultados a partir de julho, 
no site da Fundação, Portal do Participante, em “Dados 
Pessoais” > “Plano/Empresa” > “Percentual de Contribuição”.

O valor da cobertura contratada e o valor da contribui-
ção mensal poderão ser alterados a qualquer tempo, 
mediante requerimento. Vale destacar que o valor da 
contribuição mensal relativa à CAR é menor do que 
o cobrado por produtos semelhantes disponíveis no 
mercado. 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. Cli-
que aqui para saber mais sobre a cobertura.
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Diretores da Funpresp-Jud participam 
de lives sobre os efeitos da pandemia

Os diretores da Funpresp-Jud têm participado de 
lives promovidas por entidades, associações e 
sindicatos, com o objetivo de esclarecer dúvi-

das dos participantes sobre o impacto da crise gerada 
pelo Covid-19 aos investimentos da Fundação. 

O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo Vieira 
de Oliveira, e o Diretor de Investimentos, Ronnie Gon-
zaga Tavares, foram os convidados do webinar pro-
movido pela Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR) e pela Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil (Ajufe), no Youtube, no dia 21 de maio. 
O tema foi “Funpresp-Jud e a crise”. Clique aqui para 
assistir na íntegra.

Já no dia 2 de junho, Amarildo foi o convidado da live 
“Futuro da Aposentadoria do Servidor Público”, reali-
zada pelo Reconstrução Sintrajud no Youtube. Clique 
aqui para assistir.

Já no dia 3 de junho, Amarildo foi um dos convidados 
do webinar promovido pela Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Anfip, 
“Funpresp – Alteração de Regulamento do Plano de Be-
nefícios”. Você pode assistir aqui. No mesmo dia, ele e 
o Ronnie participaram do encontro virtual promovido 
pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal e 
Territórios (Amagis). A transmissão foi fechada aos as-
sociados e teve como tema “Funpresp e a Crise”. 

No dia 23 de junho, Amarildo será um dos convida-
dos do debate “Os Desafios dos Gestores de Fundos 
de Pensão”, promovido pela OAB-DF. O encontro será 
transmitido pelo Zoom, às 19 horas. No mesmo dia, o 
Diretor de Administração, Marco Antônio Garcia, parti-
cipará de Webinar com o Diretor de Administração da 
Funpresp-Exe, Cleiton Araújo, às 11 horas, pelo canal 
da Funpresp-Exe no youtube no link: https://www.
youtube.com/user/Funpresp. O tema será “Funciona-
mento e oferta de serviço na previdência complementar”.
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AFunpresp-Jud divulgou o resultado da Campanha 
de Adesão do Prêmio 2020. Do Grupo I, o vence-
dor foi o Ministério Público do Trabalho – MPT, 

com o total de 46 pontos. O ganhador do Grupo II foi o 
Supremo Tribunal Federal – STF, com 82 pontos no total 
(+50 pontos da planilha). Já o campeão do Grupo III foi o 
Ministério Público Federal – MPF, pelo 2º ano consecuti-
vo, com 245 pontos totalizados (+100 pontos da planilha).

Os três primeiros colocados de cada Grupo recebe-
rão troféus e o primeiro lugar de cada grupo também 
receberá uma bolsa de estudos para o 41º Congres-
so Brasileiro dos Fundos de Pensão, organizado pela 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (ABRAPP), incluídas despesas 
com diárias e passagens, custeadas de acordo com as 
normas específicas da Funpresp-Jud.

No Grupo I, em 2º lugar ficou a Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN), com 10 pontos; e em 3º lugar, 
a Seção Judiciária do Piauí (SJPI), com 7 pontos.

No Grupo II, em 2º lugar ficou o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), com 25 pontos; e em 3º lugar, o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 13ª Região (PB), com 16 pontos.
No Grupo III, em 2º lugar ficou o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), com 94 pontos; 
e em 3º lugar, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região (MG), com 59 pontos.

Também foram contemplados com o prêmio da bolsa 
de estudos, por meio de sorteio, 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 posi-
ção. O prêmio será disponibilizado ao representante 
indicado pelo órgão patrocinador.

O sorteio foi realizado de forma eletrônica pela Geren-
te de Comunicação e Marketing, Paolla Dantas; teste-
munhado por meio de reunião virtual pelos membros 
do Conselho Deliberativo, Gustavo Bicalho e Cícero Ro-
drigues; pelo Diretor-Presidente, Amarildo Vieira; pela 
Representante Funpresp-Jud junto ao Ministério Públi-
co Federal, Nair Paulino; e pela Chefe de Gabinete da 
Presidência, Roberta Ribeiro.

O órgão patrocinador premiado no sorteio do Prêmio 
de 2019 não participou deste de 2020, para permitir a 
alternância de participação no Congresso Brasileiro da 
Previdência Complementar Fechada.

O prêmio tem por 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 e o regulamento pode ser con-
sultado aqui.

Ganhadores da Campanha de 
Adesão do Prêmio 2020
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até mai/2020-1,30% 1,78%

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/mai/2020

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649
873.092

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
28.835

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030
901.927

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

Acumulado
até mai/2020

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

19.451 Patrocinados
353 Vinculados
43 BPD
25 No prazo opção
     institutos
19 Autopatrocinados
5 Assistidos

19.896
2.738 Analistas
2.721 Técnicos
1.196 Membros
1 Auxiliar

6.656

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

0

20,18%
4.015

35,03%
6.970

17,69%
3.519

11,25%
2.238

9,70%
1.929

2,52%
520

1,52%
303

0,74%
147

0,67%
133

0,60%
120

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

Total

Membro

2.083
29
3
1
-
1

2.117

Analista

7.246
153
10
16
3
-

7.428

Técnico

10.120
171
12
26
16
4

10.349

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.349 9.547

POR SEXOMIGRAÇÕES

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.372

1.929

907

844

746

741

726

520

496

492

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 19.896 / MAI 2020

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 8/06/2020 - referente ao mês de maio



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

AFunpresp-Jud revisou a Cartilha do Participan-
te, um dos materiais didáticos utilizados para 
divulgar a Fundação e o Plano de Benefícios 

JusMP-Prev. A cartilha aborda temas como aposenta-
doria e previdência complementar, além do próprio 
plano oferecido pela Funpresp-Jud. O material traz 
informações sobre os benefícios que são garantidos 
pelo plano, dinâmica do processo de investimento, al-
teração do percentual de contribuição, taxas, regime 
de tributação, dentre outras. 

A novidade da nova versão é que ela contempla a Co-
bertura Adicional de Risco de morte e/ou invalidez 
(CAR). O material é uma excelente fonte de consulta 
para esclarecer as dúvidas dos participantes e dos in-
teressados em conhecer mais sobre o JusmMP-Prev. 

Clique aqui para consultar a cartilha.

Novidade em nosso canal no Youtube! A série 
“Funpresp-Jud Responde” já está no ar e terá 10 
episódios. O objetivo é esclarecer dúvidas apon-

tadas na Pesquisa de Satisfação realizada este ano pela 
Fundação, bem como tratar de assuntos recorrentes em 
nossos canais de atendimento. Dentre os temas abor-
dados, estão a previdência complementar, quem é a 
Funpresp-Jud, como é o plano de benefícios previdenciá-
rios oferecidos por ela, quais são os tipos de participan-
tes, como é a governança e a fiscalização, dentre outros. 

A produção é realizada pela Gerência de Comunicação 
e Marketing da Fundação. Não deixe de assistir! Faça a 
sua inscrição em nosso canal e ative o alerta de notifi-
cação para acompanhar os vídeos. 

PATROCINADOR
Cartilha do Participante

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/.



No mês de maio, praticamente dobrou o número 
de inscritos para o curso EAD Noções Básicas de 
Investimentos, realizado pela Funpresp-Jud. Cer-

ca de 900 pessoas estão na segunda turma deste ano, 
cujas aulas poderão ser feitas até 15 de julho. Dentre 
os assuntos abordados pela atividade, estão: Política de 
Investimentos, Diretrizes para Investimentos, Gestão 
de Riscos e Plano de Trabalho de Investimentos.

O primeiro curso EAD, lançado em outubro de 2017, 

Cresce o número de inscritos nos cursos 
EAD realizados pela Fundação

com o tema “Noções Básicas sobre o Regime de Previ-
dência Complementar (RPC) do servidor público fede-
ral”, desde sua implantação, já certificou cerca de 5.000 
pessoas e conta com quase 200 participantes na turma 
atual (2ª turma/2020). 

As atividades EAD são gratuitas e representam uma 
oportunidade de aprender mais sobre previdência 
complementar e sobre como são realizados os inves-
timentos pela Fundação. 

PATROCINADOR

Equipe da Fundação participa de live 
com cineasta sobre reuniões virtuais 

Ocineasta Vinícius Rosa realizou gratuitamente 
uma live exclusiva para a equipe da Funpresp-Jud, 
no dia 10 de junho, sobre como dominar reuniões 

remotas. A transmissão foi pelo Youtube e teve como ob-
jetivo compartilhar dicas sobre como planejar, executar e 
participar de videoconferências profissionais.

Vinícius destacou que a pandemia do Covid-19 potenciali-
zou a revolução digital na vida das pessoas. Para ele, é pre-
ciso aprender a conversar com esse tempo, para não ficar 
para trás. Durante a conversa, ele trouxe informações do 
cinema para aplicação em lives e videoconferências.

Se no cinema existe a pré-produção, a produção (que é a 
filmagem em si) e a pós-produção (que é a edição e o tra-
tamento), as reuniões online não contam com essa última 
etapa e, por isso, é preciso se preparar com antecedência 
para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Se ne-
cessário, parar e realizar ajustes ali mesmo e retomar.

A luz é sempre importante. Aproveitar a luminosida-
de natural das janelas e, até mesmo, trocar lâmpadas 
podem favorecer. Também e preciso prestar atenção 
ao enquadramento, evitar espaço sobrando no teto e 
observar se as linhas verticais ao fundo (de estantes e 
portas, por exemplo) estão alinhadas. E por falar em 
linhas, a dica é evitar vestir roupas com linhas finas, 
para não gerar efeito de movimentação.

A linguagem corporal e o ambiente em que a pessoa está 
passarão mensagens sobre ela. Por isso, é preciso ter 
cuidado com bocejos, conversas paralelas, elementos ao 
fundo que possam roubar a atenção, dentre outros.

Vinícius recomenda manter a atenção na reunião, 
como se estivesse em ambiente presencial. Fazer ati-
vidades paralelas podem gerar erro. “Invista em você, 
em equipamento e em conhecimento”, finalizou.
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O  psicólogo Ricardo de Faria Barros realizou gra-
tuitamente uma live exclusiva pelo Youtube 
para participantes, equipe e Represenantes da 

Funpresp-Jud. Ele falou sobre o Novo Tempo Pós-Co-
vid- 19. No encontro virtual, ele abordou as tendências 
transformacionais durante e após o estresse traumá-
tico mundial, com base em relatórios elaborados pelo 
Google, Consultoria Nielsen e Banco Caixa Geral (BCG). 
Clique aqui para assistir na íntegra.

Ricardo destacou que no mundo pós-Covid-19 os en-
contros pessoais serão mais valorizados, mas, ao mes-
mo tempo, mais seletivos. O outro poderá ser uma 
ameaça e os encontros serão mais restritos e seguros. 
Haverá maior cuidado com o consumo e com a valida-
ção informacional. O adoecimento poderá ocorrer de 
várias formas, além dos danos à saúde mental, como 
na diminuição da imunidade, aumento de peso, au-
mento do consumo de álcool e drogas, descontinuida-
de de tratamentos médicos e expansão do vício digital.

Se por um lado, as pessoas poderão ficar com mais an-
gústia, ansiedade e medo do amanhã, também irá ha-
ver uma maior busca pelo autoconhecimento, terapias 
holísticas, vivenciais e de relaxamento. Projetos que en-
volvam a melhoria da qualidade de vida irão aumentar.

Novo Tempo pós-Covid-19 é debatido por psicólogo 
Segundo Ricardo, o estresse traumático poderá desper-
tar “valores trigo”, como empatia, cidadania, solidarie-
dade, compaixão e cooperação, mas também poderá 
ampliar os “valores joio”, como individualismo, negacio-
nismo, intolerância, indiferença, apatia cívica e social.

O lar, que para muitos havia virado apenas dormitó-
rio, será ressignificado. Os relacionamentos estáveis 
poderão se fortalecer ou acabar. Haverá uma reavalia-
ção sobre a educação dos filhos, que estava terceiriza-
da à escola. O consumo será reavaliado e será urgente 
ser feliz.

As práticas de troca serão fortalecidas. Haverá difi-
culdade de acesso ao crédito, inadimplência, empo-
brecimento da população. As instituições precisarão 
se reinventar, a cultura da eficiência veio para ficar. O 
saber prático de conduzir será muito importante nas 
lideranças.

Para o psicólogo, é muito importante que as pessoas 
saibam em que lugar querem estar na construção des-
te novo tempo. Em qual papel entrar neste outro plano 
da humanidade. Há uma nova versão de mundo e as 
pessoas precisam se atualizar com ânimo e disposição 
para contribuir.


