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| EDITORIAL |

Neste ano atípico e de mudanças, tra-
zemos ótimas notícias para os nossos 
Patrocinadores. No mês de julho, o re-

sultado apresentado pelo Plano de Benefícios 
(PB) da Funpresp-Jud foi novamente expressi-
vo (2,61% em termos nominais e 2,24% em ter-
mos reais), tendo sido o segundo melhor retor-
no mensal da história da Fundação.

Além disso, a Fundação encerrou o mês de ju-
lho com R$ 1 bilhão de patrimônio total gerido, 
dentre os recursos do Plano de Benefícios (PB) 
e do Plano de Gestão Administrativa (PGA). Ain-
da em julho, a Fundação alcançou a marca de 
20 mil participantes.

Outra notícia importante desta edição é o lan-
çamento do Simulador de Benefícios exclusivo 
para os Participantes do Plano JusMP-Prev, que 
será um dos assuntos abordados no evento 
online “Conexão Funpresp-Jud”, no próximo 
dia 20.

A Fundação tem procurado estar sempre pre-
sente na rotina dos nossos órgãos patrocina-
dores, mesmo que de forma virtual. Para isso, 
têm realizado reuniões e treinamentos, como 
o tradicional Café com Representantes, em 
junho, que celebrou o Dia do Representante 
Funpresp-Jud. 

Ainda nesta edição, falamos sobre a importan-
te conquista da Funpresp-Jud na composição 
do Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC) e na Câmara de Recursos da 
Previdência Complementar (CRPC). 

Não deixe de ler essas e outras matérias nesta 
edição. Até breve!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

AFunpresp-Jud lançou uma nova ferramenta de 
auxílio aos participantes: o Simulador de Benefí-
cios. Ele é específico para participantes do Plano 

JusMP-Prev e se utiliza das informações de contribui-
ções vigentes e do saldo acumulado para estimar os 
valores do benefício de aposentadoria normal e bene-
fício suplementar.

O simulador está disponível no Portal do Participante, 
em ambiente restrito por senha. Após realizar o login, o 
participante deverá clicar sobre o menu “Serviços” e es-
colher “Simulador de Benefícios”. Depois disso, encon-
trará os seus dados cadastrais, além de alguns campos 
que poderão ser alterados para realizar as simulações. 
Clique aqui para acessar o tutorial do novo simulador. 
Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o assunto em 
nosso canal no Youtube.

Na simulação, o sistema considera o benchmark atual 
da Funpresp-Jud (4,15% a.a.) como “Rentabilidade Real 
Projetada”. Os valores simulados já consideram a se-
gregação das contribuições de acordo com o Plano de 
Custeio vigente, assim como já ocorre no extrato de 
contribuições. 

Inicialmente, o simulador estará disponível para aces-
so apenas por desktops e notebooks. Está em andamen-
to o projeto para tornar o Portal do Participante res-
ponsivo para dispositivos móveis.

Novo Simulador 
de Benefícios

https://www.funprespjud.com.br/trust/PagAcesso/Login
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Simulador/manual-simulador-beneficios_portal-participante.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ifq7uqpeMc0
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Fundação obtém em julho o segundo melhor 

retorno mensal de investimentos 

No mês de julho, o resultado apresentado pelo 
Plano de Benefícios (PB) da Funpresp-Jud foi 
novamente expressivo (2,61% em termos nomi-

nais e 2,24% em termos reais), tendo sido o segundo 
melhor retorno mensal da história da Fundação, supe-
rando o resultado de junho, que até então era o se-
gundo melhor. Tal rentabilidade contribuiu para man-
ter o resultado do ano não apenas em terreno positivo 
(3,32% em termos nominais e 2,84% em termos reais), 
mas também superando o benchmark do PB para o pe-
ríodo (2,85% em termos nominais e 2,38% em termos 
reais). Clique aqui para ler o Relatório de julho.

Tendo em vista o resultado de julho, a Divergência Não 
Planejada (DNP) 36 meses do Plano de Benefícios se 

AFunpresp-Jud encerrou o mês de julho com R$ 1 
bilhão de patrimônio total gerido. O valor envol-
ve os recursos do Plano de Benefícios (PB) e do 

Plano de Gestão Administrativa (PGA). Ainda em julho, 
a Fundação alcançou a marca de 20 mil participantes. 
Somente em 2020 já foram mais de 400 adesões ao 
Plano de Benefícios JusMP-Prev. 

“Além das ótimas notícias referentes ao atingimento 
do nosso primeiro bilhão de reais sob administração 
e ao alcance da marca de 20 mil participantes, destaco 
também a acelerada recuperação da rentabilidade dos 
investimentos da Fundação após as quedas verificadas 
em fevereiro e março deste ano. Ao final de junho, a 
Carteira de Investimentos do Plano de Benefícios já 
havia retornado a patamar positivo de rentabilidade 
no ano e agora, no encerramento de julho, já se en-
contra acima do benchmark para o período, o que nos 
dá maior probabilidade para alcançarmos a meta do 
ano (IPCA + 4,15%)”, afirmou Ronnie Tavares, Diretor 
de Investimentos.

A Fundação entrou em operação em outubro de 2013 
e, desde então, a maior parte das adesões ocorreu em 

elevou para 4,80%, ficando 115 pontos-base acima do 
nível mínimo estabelecido para o mês, de acordo com 
o Plano Gerencial de Investimentos 2020. Sendo assim, 
a autorização dada pelo Conselho Deliberativo para, 
excepcionalmente, não ocorrer o acionamento do me-
canismo de stop loss, deixa de ser necessária.

Para a Diretoria de Investimentos, apesar dos sinais 
promissores de retomada da atividade nas principais 
economias e de alguma moderação na volatilidade 
dos ativos financeiros, o ambiente para as economias 
emergentes permanece desafiador. Dessa forma, o 
momento ainda é de incerteza e cautela, embora em 
níveis menos elevados comparativamente àqueles ve-
rificados anteriormente.

razão das janelas de migração para o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) limitado ao teto do Regime 
Geral (RGPS), com a possibilidade de adesão ao Regime 
de Previdência Complementar (RPC) dos servidores.

O grande número de participantes reflete a confian-
ça que a entidade já alcançou junto aos servidores e 
membros do Poder Judiciário Federal, do Ministério 
Público da União e do Conselho Nacional do Ministério 
Público e a preocupação com a complementação da 
renda no momento da aposentadoria. 

“Posso dizer que nossa trajetória nesses quase 7 anos 
de existência é de extremo sucesso. Num curto perío-
do de tempo alcançamos o equilíbrio operacional, co-
meçamos a devolver a antecipação das contribuições 
patronais, iniciamos o processo de redução da taxa de 
carregamento, mudamos de sede, estruturamos a en-
tidade, ultrapassamos a marca de 20 mil participantes 
e, agora, atingimos outra marca simbólica, represen-
tada pelo patrimônio superior a R$ 1 bilhão de reais. 
Nossa Fundação já é uma realidade no segmento de 
previdência complementar fechada”, disse Amarildo 
Vieira de Oliveira, Diretor-Presidente da Funpresp-Jud.
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http://www.funprespjud.com.br/participante/rentabilidade/#1460506394250-db13e965-5667


PATROCINADOR

| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
atéjul/20203,32% 3,25%

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/jul/2020

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649
974.938

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
30.140

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030

1.005.078
Fonte: Custodiante Qualificado (Santander) Fonte: Custodiante Qualificado (Santander) 

Acumulado
até jul/2020

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

19.623 Patrocinados
356 Vinculados
44 BPD
27 No prazo opção
     institutos
19 Autopatrocinados
7 Assistidos

20.076
2.740 Analistas
2.728 Técnicos
1.201 Membros
1 Auxiliar

6.670

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

0

20,10%
4.035

34,80%
6.986

17,79%
3.572

11,27%
2.262

9,87%
1.981

2,63%
528

1,53%
308

0,73%
147

0,67%
134

0,59%
119

0,02%
4
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.091
29
2
1
-
1

2.124

Analista

7.289
157
13
16
4
-

7.479

Técnico

10.241
170
12
27
15
6

10.471

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.444 9.632

POR SEXOMIGRAÇÕES

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.389

1.981

910

853

751

741

720

528

497

493

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 20.076 / JUL 2020

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 17/08/2020 - referente ao mês de julho
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Conexão Funpres-Jud 
apresenta novidades do 
Portal do Patrocinador

AFundação irá realizar o evento online Conexão 
Funpresp-Jud, no dia 20 de agosto, às 15 horas, 
para apresentar novidades do Portal do Patro-

cinador aos Representantes e servidores das áreas de 
cadastro, pagamento e Recursos Humanos dos órgãos 
patrocinadores. A transmissão será pelo Google Meet. 

Na ocasião, serão apresentadas novas funcionalidade 

O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo 
Vieira de Oliveira, foi nomeado pelo Ministério da 
Economia para integrar, na condição de suplen-

te, o Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC), para mandato de dois anos. Já Cicero Rodrigues 
de Oliveira Gomes, membro titular e Presidente Subs-
tituto do Conselho Deliberativo da Fundação, foi desig-
nado para integrar, na condição de suplente, a Câmara 
de Recursos da Previdência Complementar (CRPC). Ele 
foi indicado para a vaga de patrocinadores e instituido-
res, para um mandato de dois anos.

O CNPC tem como função regular o regime de previ-
dência complementar operado pelas entidades fe-
chadas de previdência complementar. Já a CRPC é 
um órgão colegiado, vinculado à Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
que julga os recursos interpostos contra decisões da 
Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de 

do Portal do Participante, como inscrição online; com-
pensação de contribuição indevida, via mapa-resumo; 
cálculo online de juros e multa; cadastro dos Represen-
tantes Funpresp-Jud e novo Simulador de Benefícios, já 
citado nesta edição.

Os interessados deverão confirmar presença pelo 
e-mail: eventos@funprespjud.com.br.

Previdência Complementar (PREVIC). 

Para Amarildo, “a presença da Funpresp-Jud em fó-
runs tão qualificados reflete a importância que a nossa 
entidade alcançou no cenário da previdência comple-
mentar fechada. Os dois anos de atuação na CRPC, que 
agora se encerram, foram bastante enriquecedores e 
me deram subsídios para a minha atuação profissio-
nal. Neste novo desafio, espero contribuir para o for-
talecimento do nosso sistema e bem representar os 
interesses de patrocinadores e instituidores”.

Para Cícero “foi uma alegria a notícia da designação 
para a CRPC pelo reconhecimento do segmento de 
previdência complementar ao trabalho que estamos 
realizando na Funpresp-Jud. Tal fato aumenta a nossa 
responsabilidade e disposição de contribuir para o for-
talecimento do nosso sistema de previdência comple-
mentar fechada”.

Fundação está representada no 
CNPC e CRPC

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/.

file:https://meet.google.com/dvn-quqh-gxo
mailto:eventos%40funprespjud.com.br?subject=
http://sap@funprespjud.com.br
http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/
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Dia do Representante Funpresp-Jud é 

celebrado com “café virtual”

AFundação celebrou o Dia do Representante 
Funpresp-Jud (23/06) com uma programação 
especial. O tradicional “Café com Representan-

tes”, realizado em média duas vezes por ano em Bra-
sília, 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 27 patrocinadores e cerca de 60 pessoas: 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, PRT21, PR/SC, PR/
ES, PR/RS, PR/SE, TRF-5 e JF-RN.

O tema do encontro foi “Funpresp-Jud em tempos 
de Covid-19”. Na ocasião, os diretores Amarildo Viei-
ra de Oliveira, Edmilson Enedino das Chagas e Ronnie 
Gonzaga Tavares falaram sobre o funcionamento da 
Fundação durante a pandemia, sobre os números re-
lacionados ao Plano de Benefícios JusMP-Prev e os in-
vestimentos, dentre outros assuntos. 

Amarildo, Diretor-Presidente, repassou aos Repre-
sentantes um posicionamento de tranquilidade sobre 
a manutenção das atividades da Fundação durante a 
pandemia, bem como sobre o fato de não ter havido 
impacto na arrecadação. Além disso, lembrou que em 
razão do plano JusMP-Prev ser de Contribuição Defini-
da, não há déficit em caso de prejuízo, ou seja, necessi-
dade de contribuição extraordinária pelos participantes 
e patrocinadores para garantir o equilíbrio do plano. 

O Diretor de Investimentos, Ronnie Tavares, que não 
participava dos encontros presenciais com os Repre-
sentantes, teve a oportunidade de estar na edição vir-
tual e falar sobre assuntos de interesse, como os re-
sultados dos investimentos durante a pandemia. Ele 
fez um detalhado histórico desde o ano passado, para 
mostrar as diferenças do cenário econômico e das mo-
vimentações realizadas em cada época. No ano passa-
do, por exemplo, a Funpresp-Jud acelerou o movimento 
de participação em renda variável de 2% para 10%. Em 

janeiro deste ano, subiu a 17,5%, dentro de um cenário 
favorável e conforme previsão na Política de Investi-
mentos, além de autorização do Conselho Deliberativo.

Com a crise econômica gerada pela pandemia e o ce-
nário incerto, o posicionamento da Fundação foi de 
cautela. A estratégia de aumentar a participação em 
renda variável foi interrompida e foram realizados 
ajustes pontuais, com menos riscos. 

Questionado sobre a diminuição da meta nos últimos 
anos, Ronnie destacou que quanto maior for a meta, 
maior será o nível de riscos. Ele também lembrou que 
hoje a Funpresp-Jud só possui um perfil de investimen-
tos e que está em fase de estudo a implantação de ou-
tros, com base no modelo ciclo de vida, no qual quanto 
mais longe o participante estiver da data de aposen-
tadoria, será possível arriscar mais nos investimentos. 
De acordo com ele, é possível que os perfis sejam lan-
çados no segundo trimestre de 2021. 

O Diretor de Seguridade, Edmilson, explicou que o par-
ticipante do plano de benefícios e seus familiares terão 
direito à CAR em caso de morte ou invalidez gerada 
pela Covid-19, sem custo adicional e sem carência e 
anunciou novos produtos que estão em fase de desen-
volvimento: empréstimo ao participante e aplicativo 
mobile. Clique aqui para saber mais detalhes.

O Dia do Representante Funpresp-Jud é celebrado em 23 
de junho em razão de a Resolução Conjunta STF/ MPU 
ter sido publicada em 23 de junho de 2015. Ela orien-
ta os órgãos do Poder Judiciário da União, do MPU e do 
CNMP sobre o Regime de Previdência Complementar e 
estabelece procedimentos operacionais para a aplicação 
do Plano de Benefícios JusMP-Prev, institui o Manual do 
Patrocinador da Funpresp-Jud e inclui a figura do Repre-
sentante, que é o servidor responsável por divulgar a 
previdência complementar na instituição que trabalha, 
além de explicar todos os detalhes do JusMP-Prev e de 
efetuar as adesões dos participantes. 

https://www.funprespjud.com.br/participante-e-familiares-terao-direito-a-car-em-caso-de-covid-19/


Fundação prorroga 
teletrabalho até

31 de agosto

AFunpresp-Jud lançou campanha para reforçar 
a importância das medidas preventivas à Co-
vid-19. De forma bem-humorada e simples, 

foram criados cards ilustrativos com lembretes de se-
gurança, como “o distanciamento social é necessário”, 
“use máscara sempre que sair” e “fuja das aglomera-
ções”, dentre outras. Na segunda etapa, foram utiliza-
das informações divulgadas por órgãos de saúde e vei-
culadas na imprensa, como “o uso massivo de máscara 
pode impedir a segunda onda da Covid-19”, dentre ou-
tras. As imagens foram postadas na rede social interna 
da Fundação e nos perfis do Facebook e do LinkedIn.

Com a constante diminuição do isolamento social e 
com a equipe em teletrabalho, a iniciativa foi mais um 
recurso adotado pela Fundação para alertar os em-
pregados sobre a prevenção, além de manifestar a 
sua preocupação com a saúde física e emocional da 
equipe. Dentre as ações já realizadas, estão as lives 
gratuitas com um Psicólogo e com uma Médica Otorri-
nolaringologista, a implantação do programa online de 
Ginástica Laboral, além de campanhas para estimular 
a equipe a interagir e buscar atividades durante o iso-
lamento social.

NFunpresp-Jud prorrogou o teletrabalho até o dia 
31 de agosto. A manutenção da medida preven-
tiva de isolamento social foi decidida em reu-

nião da Diretoria Executiva. 

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

Qualquer nova alteração no expediente será divulga-
da pelo site da Fundação e redes sociais (Facebook e 
LinkedIn).

PATROCINADOR
Funpresp-Jud reforça prevenção à Covid-19

https://www.facebook.com/funprespjudiciario
https://www.linkedin.com/company/funprespjud/
mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=
http://www.funprespjud.com.br/
https://www.facebook.com/funprespjudiciario
https://www.linkedin.com/company/funprespjud/
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As ganhadoras do Concurso de Vídeos do Prêmio 
Funpresp-Jud 2020 foram: Janete Valente Gushi-
ken (TSE), Vanessa Ferreira Alves (PR-PE), Maria 

Anália de Lima Seixlack (PR-PR) e Emanuelle Cristine 
Souza e Silva (SJ-SP). Cada uma recebeu R$ 2.500,00 de 
premiação, descontados os impostos.

A escolha dos vídeos vencedores foi feita pelos Direto-
res, em votação eletrônica e individual, para preservar 
a identidade do participante. Foram observados cri-
térios como adequação ao tema proposto, qualidade 
e originalidade. Os vídeos ganhadores serão exibidos 
em breve, no canal da Funpresp-Jud no Youtube.

Em razão da limitação de um minuto, “tentei abor-
dar brevemente quatro dicas de educação financeira 
que acredito serem úteis para todo mundo: estabe-
lecer objetivos, controlar gastos, investir e pensar na 
aposentadoria”, contou Janete. Para Vanessa, “sem 

dúvida, matérias sobre educação financeira são extre-
mamente importantes, mas infelizmente pouco difun-
didas em nosso país. Aos poucos vamos tentando mu-
dar 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 pre-
miada, principalmente, em razão da importância do 
tema proposto”.

O Concurso teve como objetivo divulgar a Fundação e 
o plano de benefícios JusMP-Prev, além de promover e 
divulgar a educação financeira e previdenciária. Clique 
aqui para consultar o Regulamento. Para participar, o 
participante do plano de benefícios deveria realizar um 
vídeo de até um minuto sobre educação financeira e 
previdenciária, em formato MP4, com disposição hori-
zontal das imagens e resolução mínima de 720p.

Ganhadoras do 
Concurso de Vídeos

Janete Valente Gushiken
TSE

Maria Anália de Lima Seixlack 
PR-PR 

Vanessa Ferreira Alves 
PR-PE

Emanuelle Cristine Souza e Silva
SJ-SP

https://www.youtube.com/channel/UCM7Fl5ZDI-eb01mnC0RfS8Q?view_as=subscriber
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Premio-Funpresp-Jud/2020/ed-34-2019_premio-funprespjud-2020.pdf

