
Aniversariantes
Hoje: Vivian Maria Ferreira de Brito 
(Alagoinhas), Hércules Castro Bezerra 
(SECAD), Wendel Marques dos San-
tos (2ª Vara), Edna Alcântara de Ma-
cedo (CS Gestão & Serviço) e Monica 
de Cassia Sá Costa de Brito (Viverde). 
Amanhã: José Américo Pires Ribeiro 
(NUCGP), Horácio da Silva Ribeiro 
Neto (NUASG), Maximiano Tenório de 
Albuquerque Neto (Feira de Santa-
na), Julia Lamego Flores de Oliveira 
(Ilhéus), Julia Paes Ferreira (NUCOD) 
e Lusa Carolinne Alves Oliveira Caste-
lasi (Alagoinhas).
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Funpresp-Jud se destaca nos investimentos 
dos participantes em 2017

A Fundação se destacou nos doze me-
ses de 2017 nos investimentos dos re-
cursos dos participantes, que obtiveram 
uma boa rentabilidade tendo alcançado 
10,91% de rentabilidade nominal no Pla-
no de Benefícios (PB), ante 9,93% do CDI 
e 6,61% da poupança. O retorno superou 
com bastante folga a meta de rentabilidade 
do PB de 7,25% (equivalente a IPCA + 
4,18%*). Em termos reais, a rentabilidade 
dos investimentos do Plano de Benefícios 
foi de 7,73% (meta/2017: IPCA + 4,50%, 
deduzidos os custos dos investimentos).

Ao final de 2017, o retorno acumulado 
dos investimentos do Plano de Benefícios 
nos últimos 36 meses atingiu 43,68% 
enquanto a meta foi de 37,74%.

O patrimônio do Plano de Benefícios 
encerrou 2017 em R$ 160,2 milhões, 
com incremento de R$ 83,5 milhões no 
ano. Segundo o Diretor de Investimen-
tos, Ronnie Tavares “a previsão é de que 
atingiremos R$ 1 bilhão de patrimônio 
no PB em 2021”.

Os principais ganhos na Carteira de 
Investimentos do Plano de Benefícios, 
em termos percentuais, foram decorren-
tes das posições em NTN-B de médio 
prazo (2021 e 2022) adquiridas em ju-
nho de 2017 com taxas de rendimento 
superiores a IPCA + 5,50% ao ano as-

sim como dos investimentos em Renda 
Variável (25,30% em 2017) e no Exte-
rior (22,83% em 2017). Deve-se ressal-
tar que todos os ativos dessa Carteira são 
Marcados a Mercado (MTM).

Enquanto nos anos de 2014 e 2015 
a postura mais conservadora da Fundação 
foi benéfica para os investimentos do Pla-
no de Benefícios, principalmente na com-
paração com as EFPCs, os anos de 2016 
e 2017 garantiram melhores resultados 
àqueles que efetuaram investimentos mais 
arriscados.

OPORTUNIDADES APROVEITADAS:

• Elevação gradual do nível de risco 
da Carteira de Investimentos do Plano de 
Benefícios, com recuo tático no início do 
segundo trimestre do ano, e retomada da 
estratégia a partir de junho. Dessa forma, a 
forte turbulência verificada no mercado fi-
nanceiro doméstico em maio praticamente 
não afetou os resultados da Fundação;

• Elevação na participação no seg-
mento de Investimentos no Exterior, 
notadamente com a aquisição de cotas 
de fundos de investimento atrelados ao 
MSCI World, geridos pelo JP Morgan e 
Schroder, em maio. Posteriormente, hou-
ve novo incremento com a elevação na 
posição em fundo de investimento BDR 
Nível I da CAIXA, ocorrido em novembro;

• Início das aplicações no segmento 
de Investimentos Estruturados, com a 
aquisição de cotas de fundos de investi-
mento multimercado do Banco do Brasil, 
em outubro.

OPORTUNIDADES NÃO 
APROVEITADAS:

• Não houve convicção suficiente em 
relação à favorabilidade do ambiente in-
ternacional, cujos reflexos sobre os ativos 
domésticos mais do que compensaram 
as turbulências oriundas do cenário po-
lítico local e a degradação da situação 
fiscal do país, principalmente no segun-
do semestre do ano. Nesse sentido, foi 
deixado de aproveitar boa parte do mo-
vimento de recuperação nos preços dos 
ativos de Renda Variável, pois apenas fo-
ram elevadas as posições neste segmen-
to em setembro e outubro;

• No primeiro trimestre, houve uma 
cautela maior que o necessário, quando 
deixou-se de aproveitar melhor a expres-
siva queda nas taxas de rendimentos 
dos títulos de Renda Fixa. Entretanto, tal 
falha foi compensada a partir de junho, 
quando foi possível a aquisição de títulos 
de Renda Fixa de médio e longo prazos 
aproveitando o momento de elevação nas 
taxas de rendimento destes ativos após os 
eventos verificados em meados de maio.

A estratégia para 2018 é acelerar o 
processo de alongamento dos investi-
mentos em Renda Fixa, focando inicial-
mente nos títulos prefixados com vistas 
também a elevar a parcela deste tipo de 
ativo na Carteira de Investimentos do 
Plano de Benefícios; ampliar a diversifi-
cação dos investimentos por meio do in-
cremento da participação de aplicações 
em Renda Variável, Investimentos Estru-
turados e Investimentos no Exterior.

Deve-se destacar que o aumento no 
nível de risco de mercado dos investi-
mentos do Plano de Benefícios mante-
rá o ritmo gradual, respeitado o cenário 
político-econômico mundial e, principal-
mente, doméstico, tendo em vista que 
o principal evento do ano será a eleição 
presidencial em outubro, porém seus re-
flexos antecipados, positivos ou negati-
vos, deverão começar a ser sentidos já 
no segundo trimestre do ano. Entretanto, 
a depender dos acontecimentos, a es-
tratégia básica mencionada poderá ser 
interrompida, ou mesmo revertida, caso 
se entenda ser esta a melhor maneira de 
defender o patrimônio dos participantes 
do Plano de Benefícios da Funpresp-Jud.

Conheça todos os resultados de 2017 
e as últimas novidades na nova edição do 
Funpresp-Jud Notícias.

Fonte: Funpresp-Jud

TJ desenvolve sistema 
específico para cadastro 
online das solicitações 

de pareceres ao NAT-Jus

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judici-
ário (NAT-Jus) do Tribunal de Justiça da 
Bahia presta informações técnicas espe-
cializadas nos processos relacionados à 
área de saúde que tramitam na Seção e 
subseções judiciárias da Bahia.

Em setembro de 2017, o TJ informou 
sobre o sistema desenvolvido especifica-
mente para solicitação de pareceres ao 
NAT-Jus, suspendendo, portanto, a solici-
tação por meio do email do plantão médi-
co anteriormente disponibilizado aos ma-
gistrados e servidores da Justiça Federal.

O NAT-Jus é um sistema de comuni-
cação entre unidades jurisdicionais de-
senvolvido pela Coordenação de Sistemas 
(COSIS) do Tribunal de Justiça da Bahia 
que pode ser acessado por meio do ende-
reço: http://www.tjba.jus.br/natjus/

Afim de sanar dúvidas acerca da uti-
lização e funcionamento do sistema de 
forma rápida e prática, foi lançada a 
“Cartilha NAT-Jus”. Para consulta-lá, 
basta acessar o portal da SJBA no link 
“Serviços - Fórum da Saúde da SJBA”, 
onde também são disponibilizadas outras 
informações relevantes relacionadas à ju-
dicialização da saúde.

Desde 2016, foi firmado o Termo de 
Cooperação Técnica nº 61, estabele-
cendo o apoio interinstitucional entre o 
Tribunal de Justiça e a Seção Judiciária 
da Bahia. 


