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| EDITORIAL |

Olá!

Já estamos no segundo semestre do ano e se-
guimos em pleno vapor com as nossas ativi-
dades! Nesta edição você encontrará matérias 
sobre novidades e projetos em andamento. 

Leia, aqui ao lado, a matéria sobre a série que 
lançamos no YouTube, “Verdades e Mentiras 
sobre a Previdência Complementar”.
 
Outra novidade é que publicamos o Regula-
mento dos Perfis de Investimentos. A previsão 
é de que o novo modelo seja adotado no se-
gundo trimestre de 2022. Leia a matéria e saiba 
detalhes sobre o assunto!

Também está em andamento na Fundação a 
Campanha de Adesão 2021, que conta com a 
realização de lives para cada região geográfica 
do país. A próxima será na Região Nordeste. 
Os Representantes Funpresp-Jud podem par-
ticipar ativamente da Campanha, nos auxilian-
do na divulgação das lives e concorrendo a Gift 
Cards no valor de R$ 500,00 para compras on-
line. O patrocínio é da Icatu Seguros. Confira a 
matéria!

O Informativo do Patrocinador traz, ainda, in-
formações sobre o Relatório de Investimentos 
referente ao mês de julho e sobre a escolha de 
novos membros externos para o Comitê de In-
vestimentos da Fundação.

Leitura imperdível! Até a próxima edição!

Amarildo Vieira de Oliveira

Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

A  Funpresp-Jud lançou em seu canal no YouTube a 
série “Verdades e Mentiras sobre a Previdência 
Complementar”. Através de vídeos curtos, pro-

duzidos pela equipe da Gerência de Comunicação e 
Marketing da Fundação, a proposta é esclarecer ques-
tões sobre as quais são criados mitos.

Os vídeos serão veiculados semanalmente, às quintas-
-feiras, às 16 horas. Dentre os temas escolhidos, estão 
“Previdência Complementar ajuda no IRPF?”, “IRPF só 
é cobrado no resgate ou no recebimento de valores?”, 
“Posso alterar o regime de tributação a qualquer tem-
po?”, “Previdência Complementar só vale a pena para 
jovens?”, “Posso resgatar todo o saldo quando me apo-
sentar?”, dentre outros. Clique aqui e acompanhe a 
playlist!

Lá em nosso canal, você também encontra vários ví-
deos sobre educação financeira e previdenciária. Um 
exemplo é a série InvestJud, que trouxe conceitos 
simples sobre os tipos de investimentos autorizados 
para a Funpresp-Jud pela Resolução nº 4.661/18, do 
Conselho Monetário Nacional. Os temas abordados 
foram: renda fixa, renda variável, fundo multimerca-
do e investimento em imóveis, dentre outros. Acesse 
a playlist aqui!

Os vídeos disponíveis em nosso canal podem ser uti-
lizados nas ambientações de posses de novos servi-
dores. Também podem ser uma excelente ferramenta 
para esclarecer dúvidas.

Acompanhe no 
YouTube a série
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A Funpresp-Jud publicou em seu site o Regulamen-
to dos Perfis de Investimentos, aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, conforme a Resolução CD 

nº 12/2021. O modelo escolhido pela Fundação é deno-
minado Ciclo de Vida, com utilização de Fundos Data-
Alvo.

Atualmente, a equipe da Funpresp-Jud trabalha na ade-
quação dos sistemas de informática para operaciona-
lização, gestão e controle dos Perfis de Investimentos, 
bem como dos processos de trabalho e no treinamen-
to das equipes. Ao longo dos próximos meses será 
realizada ampla divulgação sobre a implementação dos 
perfis de investimentos, incluindo conceitos, regulamen-
tação e procedimentos, dentre outras informações.

Por conta dos extensos trabalhos de aprimoramento 
dos sistemas, não será possível a implementação dos 
Perfis de Investimentos em 2021, como inicialmente pla-
nejado. Assim, a nova previsão é de que o novo modelo 
seja adotado no segundo trimestre de 2022.

Os recursos garantidores correspondentes às reservas 
individuais dos participantes serão alocados no Perfil 
de Investimentos indicado para cada participante pela 
Funpresp-Jud, em função da data de sua provável apo-
sentadoria. O participante que tem previsão de aposen-
tadoria até 31/12/2046 será inserido no Vértice 2040. 
Já os participantes que têm previsão de aposentadoria a 
partir de 1º/1/2047 serão inseridos no Vértice 2050. En-
tretanto, previamente à implementação dos perfis de in-
vestimentos, todos os participantes serão comunicados 
sobre qual é o seu perfil indicado e terão a oportunidade 
de realizar eventual alteração de perfil.

O objetivo será o de promover a adequação dos níveis 
de risco associados aos investimentos das reservas in-
dividuais à data provável de aposentadoria de cada par-
ticipante. Será facultado ao participante alterar o perfil 
indicado pela Fundação, em período a ser definido pela 
Diretoria Executiva e, depois disso, anualmente e/ou por 
ocasião da criação ou extinção de Perfil de Investimento.

As alocações dos recursos garantidores corresponden-
tes às reservas individuais serão definidas na Política de 

Investimentos para cada Perfil de Investimento. Os per-
fis poderão apresentar rentabilidades e riscos associa-
dos diferentes entre si, de acordo com o desempenho 
de cada carteira de investimentos.

A implementação dos Perfis de Investimentos será um 
importante passo a ser dado pela Funpresp-Jud, com vis-
tas a aprimorar a gestão dos investimentos. A Fundação 
atua no segmento há sete anos e apresenta expressivos 
resultados, com patrimônio administrado superior a 
R$ 1,4 bilhão, mais de 21 mil participantes, 10,92% de 
rentabilidade nominal líquida anualizada no plano 
JusMP-Prev deste 2014 e 4,97% de rentabilidade real 
líquida anualizada no mesmo período.
  
Amarildo Vieira, Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, 
avalia que “a implantação dos perfis de investimentos vai 
atender a uma demanda dos nossos participantes. A he-
terogeneidade das faixas etárias possibilita a criação de 
alternativas mais adequadas ao perfil dos participantes, 
de modo a maximizar a rentabilidade dos investimentos, 
de acordo com o tempo de permanência no plano. Sem 
dúvida nenhuma, se trata de um grande avanço”.

Informações sobre o modelo Data-Alvo podem ser en-
contradas na Política de Investimentos 2021-2025 e 
no Plano Gerencial de Investimentos 2021.

Funpresp-Jud publica Regulamento 
dos Perfis de Investimentos e prevê 

implementação em 2022
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Funpresp-Jud fará live em 
setembro para membros 

e servidores da Região 
Nordeste

Membros e servidores titulares de cargo efetivo 
lotados na Região Nordeste serão convidados 
para as lives que a Funpresp-Jud realizará nos 

dias 1º e 2 de setembro, às 15 horas, pelo canal no 
YouTube. Em outubro, será a vez das Regiões Cen-
tro-Oeste e Sudeste. Já a programação para as Regi-
ões Norte e Sul foi realizada nos meses de junho e 
agosto, respectivamente.

As lives fazem parte da Campanha de Adesão 2021. 
Além de levar informações de alerta sobre a prote-
ção da renda dos servidores, a ação sorteará Smarts 
TVs 55” para participantes e Gift Card no valor de R$ 
500,00 para Representantes Funpresp-Jud. Os prê-
mios serão patrocinados pela Icatu Seguros, empresa 
contratada mediante licitação para operacionalizar a 
CAR. Saiba mais sobre a campanha aqui.

No primeiro dia, o tema da live será “Aderir ou não? 
Eis a questão! Criar ou ser refém do seu futuro?”. 
O conteúdo será direcionado aos membros e servido-
res que estão limitados ao teto do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), inclusive para aqueles que 
optaram pela migração de regime e não fizeram 
adesão à Funpresp-Jud. Eles poderão aderir como 

Participantes Patrocinados e receber a contrapartida 
da instituição em que trabalham.

No dia seguinte, o tema será “Quer melhorar a sua 
aposentadoria? A Funpresp-Jud torna essa tare-
fa mais fácil! Saiba as vantagens de aderir”. O 
conteúdo será destinado àqueles que estiverem en-
quadrados nas regras de aposentadoria anterio-
res, não limitadas ao teto do RGPS (média e os da 
integralidade/paridade). Esses servidores poderão 
aderir como Participantes Vinculados, sem a contra-
partida da instituição em que trabalham.

A pandemia da Covid-19 e as mudanças trazidas pela 
Emenda Constitucional nº 103/2019 têm sido respon-
sáveis pela diminuição da renda de muitas famílias, 
com destaque para a pensão por morte, a incapaci-
dade permanente e a acumulação de benefícios. Por 
isso, durante os encontros virtuais, Edmilson Enedino 
das Chagas, Diretor de Seguridade da Fundação, trará 
informações e exemplos reais para contribuir com o 
planejamento previdenciário dos membros e servi-
dores. Ele também estará disponível para esclarecer 
dúvidas, respondendo às perguntas que chegarem 
pelo chat.
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No final de junho, a Funpresp-Jud realizou live 
para Associações e Sindicatos dos servido-
res públicos do Poder Judiciário da União e 

do Ministério Público da União (MPU). O objetivo do 
encontro online foi o de apresentar as ações que a 
Fundação realizará este ano para levar informações 
sobre a importância da previdência complementar na 
proteção da renda dos membros e servidores. Além 
da perda dos adicionais em razão da aposentadoria, 
também é preciso se proteger dos impactos trazidos 
pela pandemia e pela Reforma da Previdência.

Participaram do evento representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Gran-
de do Sul (Sintrajufe/RS); Sindicato dos Trabalhado-
res do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe 
(Sindjuf/SE); Sindicato dos Trabalhadores do Poder Ju-
diciário Federal no Rio Grande do Norte (Sintrajurn); 
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU 
no DF (Sindjus/DF); Sindicato dos Agentes Públicos Fe-
derais do Poder Judiciário da União e dos Órgãos que 
Congregam as Funções Estatais Essenciais à Justiça 

Federal Comum e Especializada no Estado do Paraná 
(Sinjuspar/PR), Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais 
(Sitraemg) e Federação Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal e Ministério Público da União 
(Fenajufe).

A previdência complementar é facultativa e pode ser 
a salvaguarda dos membros e servidores diante das 
sucessivas perdas de direitos. No entanto, muitos ain-
da não sabem que qualquer membro ou servidor efe-
tivo pode aderir à Funpresp-Jud e não apenas aqueles 
limitados ao teto de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS).
 
É cada dia mais relevante o papel dos patrocinadores, 
dos Sindicatos e das Associações em levar informa-
ções previdenciárias aos membros e servidores. Por 
isso, a Funpresp-Jud conta com o engajamento de to-
dos na divulgação das informações sobre as lives e 
sobre a Campanha de Adesão 2021.

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/.

Live com associações e sindicatos 
sobre Planejamento Previdenciário

e Campanha de Adesão 2021
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até jul/20213,02% 1,28%

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/dez/2020
31/jul/2021

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649

1.028.554
1.479.276

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
30.883
27.997

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030

1.059.437
1.507.273

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

Acumulado
até jul/2021

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.202
33
4
1
-
1

2.241

Analista

7.743
191
14
21
6
1

7.976

Técnico

10.842
198
22
39
15
4

11.120

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

11.074 10.265

POR SEXO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.404
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| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 21.339 / JUL 2021

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 9/8/2021 - referente ao mês de julho

20.789 Patrocinados
422 Vinculados
61 BPD

POR CATEGORIA

21.339
40 No prazo opção institutos
21 Autopatrocinados
6   Assistidos
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Está disponível no site da Funpresp-Jud o Relató-
rio de Investimentos referente ao mês de julho. 
Clique aqui para acessar. No referido mês, o 

Plano de Benefícios (PB) da Funpresp-Jud apresen-
tou retorno de 0,00% em termos nominais e -0,95% 
em termos reais, abaixo do benchmark do PB no mês 
(1,32% em termos nominais e 0,36% em termos re-
ais). No acumulado de 2021, o retorno nominal al-
cançou 3,02% e a rentabilidade real foi de -1,67%, 
ante 7,24% e 2,37% do benchmark em termos nomi-
nais e reais, respectivamente.

Já as Reservas do Plano de Benefícios encerraram o 
mês de julho com retorno de -0,13% em termos no-
minais e -1,08% em termos reais, também inferior ao 
benchmark no período. No acumulado de 2021, o re-
torno nominal foi de 2,33% e real de -2,32%, ficando 
também abaixo do benchmark no ano.
 
O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários 
(FCBE) encerrou o mês com retorno de 0,85% em 

termos nominais e -0,11% em termos reais, ficando 
abaixo do benchmark no período. Já no acumulado 
de 2021, o retorno nominal foi de 7,35% e real de 
2,47%, permanecendo acima do benchmark no ano.

Em julho, a carteira de investimentos do Plano de 
Benefícios finalizou o período, sob a ótica dos ativos, 
com 74,8% dos recursos em Renda Fixa, 11,2% em 
Renda Variável, 3,0% em Investimentos Estrutura-
dos, 8,1% em Investimentos no Exterior e 2,9% em 
Imobiliário.

A Diretoria de Investimentos reforça que em um ce-
nário adverso e desafiador, a Funpresp-Jud preza 
por uma postura de cautela nos investimentos, com 
estruturas de proteção de parcela dos ativos de Ren-
da Variável, que inclusive têm suavizado o resultado 
acumulado no ano, buscando equilibrar o nível de 
risco e retorno, de uma maneira tal que resguarde a 
saúde previdenciária do participante. Clique aqui e 
saiba mais os resultados dos investimentos. 

Resultado de julho 
dos investimentos
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AFunpresp-Jud selecionou novos membros ex-
ternos do Comitê de Investimentos (Coinv), 
através de Processo Seletivo Nacional. Clique 

aqui para consultar.

Em razão da qualidade técnica dos candidatos e de 
previsão normativa no Regimento Interno da Fun-
dação, artigo 61, a Comissão de Seleção, composta 
por membros da Diretoria Executiva da Funpresp-Jud, 
da Gerência de Gestão de Pessoas e da Gerência de 
Investimentos, decidiu ampliar o número de vagas 
para membros, de uma para duas vagas, e manter 
uma vaga para suplente.

O mandato será de dois anos, podendo ocorrer uma 
única recondução, mediante participação de novo 
processo seletivo simplificado. O cargo não é remu-
nerado. Há, no entanto, o custeio de treinamentos e 
certificações pela Fundação e o pagamento de even-
tuais deslocamentos para a sede da Funpresp-Jud.

O Comitê de Investimentos é um órgão auxiliar vin-
culado à Diretoria-Executiva, de caráter consultivo, 
responsável por avaliar propostas de investimentos 
a serem realizados pela entidade e seus respectivos 
riscos. Conta com cinco membros titulares e três su-
plentes.

Funpresp-Jud seleciona novos 
membros externos para o Coinv

AFunpresp-Jud contratou o Instituto AOCP 
para realizar o seu próximo Concurso Pú-
blico de provas e títulos, para provimento 

de cargos efetivos. O Chamamento Público para 
escolha da banca foi publicado no dia 16 de abril 
deste ano, no Diário Oficial da União. O Aviso de 
Dispensa de Licitação foi publicado no Diário 
Oficial da União, no dia 9 julho de 2021. O Extrato 

de Contrato já está disponível no site da Funda-
ção.

O edital deverá ser divulgado em breve. O primei-
ro concurso público realizado pela Funpresp-Jud 
foi organizado pelo Cebraspe, em 2016. Na oca-
sião, foram oferecidas 14 vagas de nível superior, 
dentre Analistas e Assistentes. Saiba mais aqui.

Instituto AOCP realizará o 
próximo Concurso Público da 

Funpresp-Jud


