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| EDITORIAL |

Olá!

Neste mês de outubro, a Funpresp-Jud comple-
tou sete anos de existência, com muitos moti-
vos para comemorar. Você faz parte da nossa 
história e agradecemos muito pelo trabalho 
realizado junto aos nossos participantes! Leia 
aqui ao lado a matéria especial que destaca vá-
rias conquistas.

Nesta edição, falamos sobre o novo Manual do 
Patrocinador e sobre as ferramentas lançadas 
no Portal do Patrocinador, como a inscrição on-
line.

Após cinco meses consecutivos de resultados 
positivos, o cenário econômico volátil e incer-
to no Brasil e no exterior voltou a impactar os 
resultados dos investimentos da Funpresp-Jud. 
Em setembro, o retorno apresentado pelo Pla-
no de Benefícios foi negativo. Abordamos o as-
sunto de forma detalhada nesta edição.

Trazemos, ainda, matérias sobre eventos rea-
lizados em formato online pela Fundação: Co-
nexão Funpresp-Jud e o Ciclo de Palestras, que 
trouxe a apresentação do Plano Família da Fun-
dação Copel, assunto muito discutido no mer-
cado de previdência complementar fechada.

Falamos, também, sobre a participação em 
reunião da comissão Funpresp-Jud da Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra).

Tenha uma ótima leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

AFunpresp-Jud completou sete anos de existência 
no dia 14 de outubro e tem muitos motivos para 
comemorar, inclusive neste ano atípico em ra-

zão da pandemia. 

O novo coronavírus foi o responsável pela implemen-
tação do trabalho remoto na Fundação. Isso ocorreu 
em pouquíssimos dias e com muito sucesso! 

A crise gerada pela pandemia também impactou os 
nossos investimentos, mas em abril a Fundação não 
apenas retomou o resultado positivo, como também 
obteve o melhor resultado da história do Plano de Be-
nefícios JusMP Prev, de 2,97%.

Ainda em abril, a taxa de carregamento do nosso plano 
de benefícios foi reduzida de 6% para 5%, para todos 
os participantes.

Este ano, a Funpresp-Jud passou a ser representada 
no Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) e manteve a representação na Câmara de Re-
cursos da Previdência Complementar (CRPC).

Em junho, lançamos um novo simulador de benefícios. 
Em julho, alcançamos um número tão almejado ao lon-
go dos últimos sete anos: o primeiro bilhão de patri-
mônio gerido! Junto com ele, outra conquista: a marca 
de 20 mil participantes.  

Em agosto, lançamos a ficha de inscrição online ao 
plano de benefícios e disponibilizamos novas funções 
no Portal do Patrocinador, importantes para garantir 
maior rapidez e precisão aos Patrocinadores na reali-
zação das atividades relacionadas ao JusMP-Prev. 

Fizemos um vídeo comemorativo para o nosso canal 
no Youtube. Clique aqui para assistir.
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Manual do Patrocinador 
AFunpresp-Jud lançou o novo Manual do Patrocina-

dor, fonte de consulta sobre o Plano JusMP-Prev e 
sobre os procedimentos operacionais a ele rela-

cionados. Clique aqui para acessá-lo.

O lançamento acompanha as recentes funcionalida-
des incorporadas ao Portal do Patrocinador, como a 
ficha de inscrição online, a desobrigação do envio de 
documentos físicos para Funpresp-Jud; a devolução 
de contribuição via compensação; e o cálculo automá-
tico de juros e multa.

O novo Manual do Patrocinador incluiu informações 
sobre a Cobertura Adicional de Risco (CAR), que pas-
sou a ser oferecida pela Fundação em 2019, por meio 
da contratação de sociedade seguradora. A CAR possi-
bilita a complementação do valor do benefício suple-
mentar no caso de morte ou invalidez do participante 
do Plano JusMP-Prev.

Outra inclusão foi relacionada à Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), com informações sobre tra-
tamento de dados e consentimento do titular.

Em agosto, a Fundação realizou duas edições do 
evento online Conexão Funpresp-Jud, que reuniu 
representantes e facilitadores para apresentar 

novidades do Portal do Patrocinador. 

As lives foram conduzidas pela gerência e equipe de 
Arrecadação e Cadastro (Gearc) e pela gerência de 
Atuária e Benefícios (Geabe). A mediação foi realizada 
pela gerência de Comunicação e Marketing (Gecom). O 
Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, 
e o Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, 

participaram do evento.

Na ocasião, os convidados conheceram e obtiveram 
orientações sobre o uso de ferramentas como: ins-
crição online; compensação de contribuição indevi-
da, via mapa-resumo; cálculo online de juros e mul-
ta e cadastro dos Representantes Funpresp-Jud no 
Portal. Também foi apresentado o novo Simulador 
de Benefícios, disponível no Portal do Participante. 
Clique aqui para saber detalhes sobre os serviços 
lançados.

Conexão Funpresp-Jud 
reúne representantes 
e facilitadores
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Após cinco meses consecutivos de resultados po-
sitivos, o cenário econômico volátil e incerto no 
Brasil e no exterior voltou a impactar os resulta-

dos dos investimentos da Funpresp-Jud. Em setembro, 
o retorno apresentado pelo Plano de Benefícios foi ne-
gativo (-1,30% em termos nominais e -1,93% em termos 
reais), abaixo do benchmark do PB no mês (0,98% em 
termos nominais e 0,34% em termos reais). Este ano, 
o Plano havia obtido resultado negativo nos meses de 
fevereiro e março, sendo que em abril a Fundação não 
apenas retomou o resultado positivo, como também 
obteve o melhor resultado da história do Plano de Be-
nefícios JusMP-Prev, de 2,97%.

No acumulado de 2020, o Plano de Benefícios apresenta 
retorno de 2,46% em termos nominais e 1,10% em ter-
mos reais, voltando a ficar abaixo da meta para o período 
(4,47% em termos nominais e 3,08% em termos reais).

O resultado negativo em setembro foi decorrente dos 
retornos negativos em todos os segmentos de aplica-
ção (Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados – Multi-
mercados e Exterior), fato observado pela primeira vez 
na história da Fundação. Esta queda nos preços dos 
ativos domésticos de maior risco ocorreu prioritaria-
mente por conta da elevação da preocupação dos in-
vestidores com a trajetória das contas públicas e, por 
consequência, da sustentabilidade da Dívida Pública. 
Importante ressaltar que este movimento é uma conti-
nuação daquele verificado em agosto.

A meta da Fundação para 2020 é de IPCA + 4,15%, 
resultado ainda passível de ser atingido, porém com 

baixa probabilidade, e também bastante dependente 
de não haver novas turbulências nos mercados finan-
ceiros a ponto de gerar resultados adversos no último 
trimestre do ano.

Finalmente, deve-se destacar que, em virtude dos 
acontecimentos, e mesmo com maior cautela nos in-
vestimentos e com as atuais estruturas de proteção de 
parcela dos ativos de Renda Variável, que suavizaram 
o resultado negativo no mês, houve novo rompimento 
do limite mínimo referente ao mecanismo de stop loss, 
de acordo com o Plano Gerencial de Investimentos 
2020. Nesse sentido, o referido mecanismo deverá ser 
acionado pela Diretoria Executiva da Fundação, com a 
determinação dos ativos e respectivos volumes finan-
ceiros que deverão ser objeto de desinvestimento com 
vistas à redução do nível de risco da Carteira de Inves-
timentos do Plano de Benefícios.

O momento atual é de maior incerteza e volatilidade 
em relação aos últimos meses, com eventuais acomo-
dações e/ou correções em algumas classes de ativos. 
Dessa forma, o cenário segue desafiador, tanto no 
Brasil quanto no exterior, porém não necessariamente 
com viés negativo. Existe a possibilidade do surgimen-
to de oportunidades, principalmente, para os investi-
mentos de longo prazo, embora dúvidas em relação 
ao cenário fiscal brasileiro estejam se sobrepondo a 
outras variáveis, agravando a perda de valor dos ativos 
domésticos nas últimas semanas.

Clique aqui para ler o Relatório de Investimentos de 
setembro.

Resultado dos investimentos 
de setembro

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 tam-
bém pode ser acessado pelo link: http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até set/20202,46% 3,43%

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
30/set/2020

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649

1.028.554

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
30.883

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030

1.059.437
Fonte: Custodiante Qualificado (Santander) Fonte: Custodiante Qualificado (Santander) 

Acumulado
até set/2020

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

19.719 Patrocinados
358 Vinculados
46 BPD
34 No prazo opção
     institutos
19 Autopatrocinados
5 Assistidos

20.181
2.743 Analistas
2.742 Técnicos
1.206 Membros
1 Auxiliar

6.692

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

0

20,05%
4.046

34,74%
7.011

17,92%
3.617

11,32%
2.284

9,82%
1.981

2,61%
527

1,53%
308

0,73%
148

0,67%
136

0,59%
119

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

Total

Membro

2.105
28
2
1
-
1

2.137

Analista

7.325
158
14
15
4
-

7.516

Técnico

10.287
172
18
30
15
4

10.526

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.504 9.677

POR SEXOMIGRAÇÕES

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.390

1.981

915

861

753

744

720

527

496

494

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 20.181 / SET 2020

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 9/10/2020 - referente ao mês de setembro
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Reunião online com a Anamatra

ODiretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo 
Vieira de Oliveira, e o Diretor de Investimentos, 
Ronnie Gonzaga Tavares, participaram de reu-

nião online da Comissão Funpresp-Jud da Anamatra (As-
sociação Nacional dos Magistrados da Justiça do Traba-
lho), no dia 6 de outubro. A presidente da Associação, a 
juíza Noemia Porto, participou do encontro e destacou a 
importância do recebimento de informações para que os 
associados possam indagar, criticar e fiscalizar o plano de 
benefícios e os investimentos realizados pela Fundação.

Oatendimento presencial na sede da Funpresp-Jud 
permanecerá suspenso até o dia 3 de novembro, 
com a possibilidade de prorrogação pela Diretoria 

Executiva. Por e-mail (sap@funprespjud.com.br), continu-
ará ocorrendo normalmente. Já por telefone, será man-
tido o horário especial, de segunda a sexta, das 10h às 
17 horas. Qualquer alteração será divulgada pelo site da 
Fundação e pelas redes sociais (Facebook e LinkedIn).

Desde o dia 28 de setembro, começou a ocorrer o re-
torno gradual de empregados ao trabalho presencial, 
mediante o cumprimento do protocolo de segurança. 
Após a realização de pesquisas, a Gerência de Pessoas 

Dentre os assuntos abordados pelos Diretores, esti-
veram o novo Portal do Patrocinador; os resultados 
dos investimentos da Fundação diante da crise eco-
nômica gerada pela pandemia; meta de benchmark 
2020; composição da carteira de investimentos; in-
vestimentos no exterior; investimentos imobiliários; 
empréstimo ao participante; perfis de investimentos 
e Cobertura Adicional de Risco, dentre outros. Leia a 
matéria completa aqui.

elaborou o plano de retorno, que levou em considera-
ção comorbidades; fatores de contágio e sociais; grau 
de insegurança psicológica; além de logística familiar. 
Os empregados foram divididos em quatro grupos de 
retorno, até janeiro de 2021. Eles irão trabalhar em 
turmas alternadas, seguindo escala de quatro dias na 
sede e 10 dias em trabalho remoto.

Várias medidas de segurança foram adotadas para ga-
rantir maior segurança na sede, como a instalação de 
acrílico entre as estações de trabalho, aferição de tem-
peratura na recepção e disponibilização de álcool gel, 
dentre outras. 

Atendimento presencial na 
sede permanece suspenso
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O Ciclo de Palestras realizado pela Funpresp-Jud 
teve edição virtual no dia 30 de setembro, com 
a participação de empregados, diretores e mem-

bros do Conselheiro Deliberativo. Desta vez, o convida-
do foi André Luis Moreira Marino, Chefe do Departa-
mento de Benefícios Previdenciários da Fundação Copel 
(Fundo de Pensão da Companhia Paranaense de Ener-
gia), que falou sobre Plano Família da Fundação Copel. 

O plano de contribuição definida foi lançado em de-
zembro de 2017, sendo considerado case de sucesso 
na previdência complementar fechada. André contou 
todas as etapas realizadas até o lançamento, como 
pesquisa com o participante, estudo de viabilidade do 
plano e palestras. Houve contratação de seguradora 
para oferecer cobertura adicional de risco por morte 

Você já acessou o Painel de Governança e Trans-
parência da Funpresp-Jud? 

Lançado em 2016, ele está disponível no site da Fun-
dação para livre acesso por qualquer Representante 
Funpresp-Jud, participante, membros dos órgãos de go-
vernança, órgãos de fiscalização e cidadãos. A ferramen-
ta traz o panorama geral sobre participantes, patrocina-
dores, patrimônio, receitas (contribuições) e despesas. 

No Painel de Governança e Transparência é possível 
encontrar dados desde 2013. A ferramenta possui fá-
cil acesso e centraliza dados em ambiente gráfico de 

e/ou invalidez. Foi estabelecido o limite de até 30% do 
valor contratado de previdência para ser pago adicio-
nalmente para a cobertura do seguro de risco. Todas 
as ações prévias identificaram uma “demanda reprimi-
da” e funcionaram como “pré-venda”, resultando em 
300 adesões no primeiro mês após o lançamento. 

Para André, o Plano Família é uma alternativa de “oxi-
genação” aos planos tradicionais da entidade que são 
mutualistas, enquanto as entidades estão superavitá-
rias. Reforçou, inclusive, que o participante do Plano 
Patrocinado pode ser beneficiado no futuro, com a co-
bertura de despesas administrativas pelo Plano Famí-
lia. Os planos patrocinados da Fundação Copel são de 
benefício definido e contribuição variável, diferentes do 
plano da Funpresp-Jud, que é de contribuição definida.

fácil compreensão. 

Além do Painel, a Fundação também possui em seu 
site o ambiente “Transparência”. No local é possível 
encontrar os relatórios mensais das gerências; pro-
cessos de licitação; extratos de contratos; editais; de-
monstrativos contáveis anuais; e informações sobre o 
concurso público vigente. 

Dúvidas sobre Transparência ou sobre outros assuntos 
relacionados ao plano JusMP-Prev podem ser esclare-
cidas com a Fundação pelo telefone (61) 3217-6598 ou 
pelo e-mail sap@funprespjud.com.br.

Ciclo de Palestras apresenta o 
Plano Família da Copel

Painel de Governança e 
Transparência da Funpresp-Jud 


