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| EDITORIAL |

O

lá! Neste segundo bimestre de 2020, as principais
notícias desta edição são relacionadas aos efeitos
do Covid-19 em nossas atividades. A pandemia fez
a Funpresp-Jud alterar a sua forma de atendimento aos
participantes, bem como a rotina de trabalho dos seus empregados. Além disso, impactou fortemente o cenário econômico mundial e, consequentemente, os investimentos
do Plano de Benefícios JusMP-Prev. Sobre o assunto, inclusive, sugerimos a leitura do Tópico Especial “Investidores
de Longo Prazo em um Cenário de Volatilidade”, disponível
no Relatório de Investimentos de Fev/2020.
Outro assunto importante para todos é a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física. Nesta edição, falamos sobre o Manual produzido pela Fundação, bem como sobre
os vídeos disponíveis em nosso canal no Youtube.
Por último, estamos com um processo licitatório para selecionar e contratar Administradores e Gestores de Fundos
de Investimento Exclusivos. O processo selecionará até
três instituições financeiras, sendo que cada uma estará
habilitada a administrar um Fundo de Investimento Exclusivo da Fundação, com gestão terceirizada. A Fundação
também realiza o Credenciamento de Administradores
de Fundos de Investimento Abertos para as categorias
de Renda Fixa (inclusive Crédito Privado), Renda Variável,
Multimercados e Investimento no Exterior.

Tenha uma boa leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| CAPA |

Alteração
do expediente
em atenção
ao Covid-19

A

Funpresp-Jud alterou a sua
forma de atendimento aos
participantes, bem como a rotina de trabalho dos seus empregados, desde o dia 16 de março, como
medida preventiva ao Covid-19.
Até o dia 30 de abril, estará suspenso
o atendimento presencial ao público pela área de Relacionamento. Já
o atendimento telefônico, passou a
ocorrer das 10 horas às 17 horas, de
segunda a sexta-feira. O número permanece o mesmo (61) 3217-6598. Há
possibilidade de alteração dos horários, mediante nova divulgação.
A equipe da Funpresp-Jud está trabalhando em regime de revezamento, sendo a metade presencialmente e a outra metade por meio
de teletrabalho.
Outras medidas adicionais também foram implantadas para reforçar a segurança, tais como uso
do álcool gel na sede da Fundação
e o cancelamento de viagens a serviço, dentre outras.

PREVINA-SE!
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até fev/2020

DATA

31/dez/2013
31/dez/2014
31/dez/2015
31/dez/2016
31/dez/2017
31/dez/2018
31/dez/2019
29/fev/2020

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até fev/2020

0,04%

0,99%

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

PB

PGA

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
792.917

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.078

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
817.995

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 13/03/2020 - referente ao mês de fevereiro

POR CATEGORIA

19.752

MIGRAÇÕES

19.324 Patrocinados
335 Vinculados
35 No prazo opção
institutos
34 BPD
19 Autopatrocinados
5 Assistidos

6.656

POR SEXO

2.740 Analistas
2.719 Técnicos
1.196 Membros
1 Auxiliar

10.275

POR CARGO
Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

2.068
28
3
1
1

7.214
143
11
14
3
-

10.040
164
21
19
16
4

2
-

Total

2.101

7.385

10.264

2

POR RAMO DOS PATROCINADORES
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AR
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302
148
133
120
2
2,60% 1,53%
0,75% 0,67% 0,61% 0,01%
STJ

2.221 1.935
11,24% 9,80%

TJD
FT

3.935
19,92% 3.494
17,69%
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

6.949
35,18%

9.477

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 19.752 / FEV 2020
1°

MPF

2.327

2°

TJDFT

1.935

3°

TRT2

905

4°

MPT

833

5°

TRT3

746

6°

TRT1

741

7°

MPDFT

703

8°

STJ

513

9°

TST

497

10°

TRT15

489
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| INVESTIMENTOS |

Relatório de Investimentos de fevereiro

A

Diretoria de Investimentos divulgou o Relatório de
Investimentos Fev/2020, no dia 13 de março. Destaque para a inclusão do Tópico Especial “Investidores de Longo Prazo em um Cenário de Volatilidade”, com
detalhada análise do cenário econômico, fortemente impactado pelo alastramento dos casos do Coronavírus fora
da China, principalmente na Coréia do Sul, Itália e Japão.
Ao longo do mês de fevereiro, a Funpresp-Jud promoveu

apenas ajustes pontuais nas aplicações financeiras, tendo interrompido temporariamente o processo de diversificação dos investimentos do Plano de Benefícios, em
virtude do cenário turbulento. Inclusive, ocorreu a redução na participação no segmento de Renda Variável comparativamente ao verificado ao final de janeiro de 2020.
Clique aqui para ler o relatório completo e o tópico especial na íntegra.

Seleção de Fundos de Investimento Exclusivos
e credenciamento de administradores para
seleção de Fundos de Investimento Abertos

A

Funpresp-Jud realiza procedimento licitatório na
modalidade concorrência para selecionar e contratar Administradores e Gestores de Fundos de
Investimento Exclusivos. As propostas podem prever
que o serviço de administração e gestão seja executado por empresas do mesmo grupo econômico ou
instituições separadas (administradores com gestoras
independentes). O processo selecionará até três instituições financeiras, sendo que cada uma estará habilitada a administrar um Fundo de Investimento Exclusivo da Fundação, com gestão terceirizada. O aporte
inicial estimado para cada Fundo de Investimento Exclusivo será de R$ 65 milhões. A Fundação também realiza o Credenciamento de Administradores de Fundos de Investimento Abertos para as categorias de
Renda Fixa (inclusive Crédito Privado), Renda Variável,
Multimercados e Investimento no Exterior.
No processo de Concorrência referente à seleção de
Fundos de Investimento Exclusivo, a sessão para
recebimento e início da abertura dos envelopes referentes às etapas de Habilitação e Proposta de Preço
será realizada no dia 6 de abril de 2020, na sede da
Funpresp-Jud, em Brasília. O edital e demais documentos pertinentes estão disponíveis em https://www.
funprespjud.com.br/quem-somos/transparencia/
licitacoes/, Concorrência.
Já o Credenciamento de Administradores para a seleção de Fundos de Investimento Abertos será re-

alizado até o dia 31 de março de 2020, conforme o
edital Funpresp-Jud Nº 008/2020 e Credenciamento
Nº 001/2020. A documentação deverá ser entregue na
sede da Fundação, em Brasília, em dias úteis, das 10h
às 17 horas. O procedimento não será necessário para
os administradores já cadastrados em seleções anteriores, que estarão participando automaticamente
do processo. A etapa seguinte será a seleção, feita de
acordo com os critérios previstos no Anexo I – Projeto
Básico do Edital.
A Funpresp-Jud alocará recursos em até três Fundos
de Investimento Abertos de cada subcategoria prevista no Edital nº 008/2020 e, portanto, a seleção terá
potencial para seleção e alocação em inúmeros veículos. É importante destacar que a seleção também objetiva substituir veículos que tenham apresentado performance inferior àquela requerida pelos parâmetros
de acompanhamento da Fundação.
Atualmente, cerca de 40% do patrimônio líquido da
Funpresp-Jud é gerido por meio de alocações em fundos de investimento abertos, o que em janeiro de 2020
correspondia a aproximadamente R$ 325 milhões entre
fundos de Renda Fixa (inclusive crédito privado), Variável,
Multimercado e Exterior. Esse montante tende a ser cada
vez maior, em razão do acelerado crescimento observado pelas reservas da Funpresp-Jud, aliada à necessidade
de diversificação para atingimento do benchmark no ambiente escasso de prêmios no segmento de Renda Fixa.
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Manual de
Preenchimento
do IRPF 2020

T

eve dúvida na hora de preencher o Imposto de
Renda 2020? A Funpresp-Jud preparou um Manual atualizado para auxiliar os participantes na
hora de declarar as contribuições feitas à Fundação.
O objetivo do material é explicar aos participantes o
“passo a passo” do lançamento das suas contribuições
e daquelas efetuadas pelo órgão patrocinador, facilitando o processo de preenchimento da declaração.
Clique aqui para acessar o Manual.
O Gerente de Contabilidade da Fundação, Sérgio Cabral,
também gravou vídeos sobre o assunto para o nosso
canal no Youtube. No primeiro, ele fala especificamente sobre como lançar os dados das contribuições feitas
à Funpresp-Jud. No seguinte, traz dicas gerais sobre o
assunto. Não deixe de conferir, inscreva-se no nosso canal no Youtube!

| CURTAS |
Cadastro
Mantenha o seu cadastro atualizado junto à Funpresp-Jud. Quaisquer alterações de telefone,
endereço ou e-mail podem ser realizadas no Portal do Participante, disponível no site
www.funprespjud.com.br ou encaminhadas à Fundação, para o e-mail: sap@funprespjud.com.br.

Acompanhe a Funpresp-Jud pelas redes sociais

EXPEDIENTE

Você sabia que a Funpresp-Jud também está presente nas redes sociais? Adicione os nossos perfis
no Facebook e LinkedIn e acompanhe as nossas informações por lá! Faça também a sua inscrição
em nosso canal no Youtube. Publicamos novos vídeos todas às quintas-feiras, às 16 horas.
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