


Não perca tempo!
Construir um 

futuro melhor para
você e sua família 

só depende de 
você.

Na Funpresp-Jud você tem a oportunidade de ter 
uma renda a mais na aposentadoria, com contribui-
ções que não pesam no seu bolso, pois podem ser 
ajustadas durante o período de acumulação.

Você ainda tem benefício fiscal de até 27,5% no 
IRPF, que será imediato, se as contribuições forem 
descontadas diretamente em folha de pagamento, 
ou será no ajuste anual, se aportadas diretamente 
na conta da Funpresp-Jud.

A contribuição mínima é de aproximadamen-
te R$ 88,00, com a dedução do IRPF na fonte, 
você desembolsa por volta de R$ 64,00, e 
passa a contar com um plano de previdência 
com muitas vantagens.
A sua renda na aposentadoria ficará ainda melhor se 
forem feitos aportes adicionais (contribuições facultati-
vas), sobre os quais não há cobrança de qualquer taxa.

Você também pode trazer os recursos de 
outro plano de previdência que já possua 
em entidade aberta ou fechada, pois não há 
cobrança de taxas nem impostos sobre a 
portabilidade.
Aqui seu dinheiro rende mais porque são cobradas 
as menores taxas do mercado para administrar 
seus recursos e você ainda recebe 100% da rentabi-
lidade líquida dos investimentos.

VOCE SABIA QUE MESMO ESTANDO NA 
REGRA DA INTEGRALIDADE OU DA MEDIA 
REMUNERATORIA PODERA PERDER* DE 

10 A 50% 
DE SUA REMUNERACAO AO SE APOSENTAR?

*O QUE VOCE PODE PERDER?
As verbas temporárias:

• adicionais, 
• gratificações, 
• abonos, 
• auxílios, 
• indenizações,
• retribuições etc.

Como faço para aderir 
ao plano de Benefícios?

É muito simples: 

Acesse www.funprespjud.com.br, 
preencha a ficha de inscrição 
com a opção “participante 
vinculado” e entregue na 
área de gestão de pessoas ou 
na sede da Funpresp-Jud.



Nosso presente é cuidar do seu futuro

sap@funprespjud.com.br  /  (61) 3217-6598
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