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Olá! Abrimos esta edição trazen-
do uma boa notícia: as contri-
buições facultativas ao plano da 

Funpresp-Jud já podem ser pagas pelo 
Pix! Leia a matéria aqui ao lado.

Até o final do mês de novembro, o par-
ticipante do plano de benefícios da 
Funpresp-Jud poderá solicitar a altera-
ção do seu percentual de contribuição. 
Falamos sobre o assunto nesta edição.

O Relatório de Investimentos de outubro 
e os desafios a serem enfrentados em 
busca dos melhores resultados são te-
mas de matéria.

Outro assunto de destaque é o Café com 
Representantes da Funpresp-Jud, que 
tratou do tema “Consequências das Re-
formas Administrativa e Previdenciária”. 
Nesta edição, também registramos o ani-
versário de sete anos da Fundação e o 
lançamento do quarto exemplar da re-
vista em quadrinhos “Turma da Judi”.

Falamos também sobre a participação 
da Funpresp-Jud em reunião promovida 
pela Comissão Funpresp-Jud da Associa-
ção Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra).

Boa leitura e até a próxima edição!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| 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.

Contribuições 
facultativas podem 
ser pagas pelo Pix

As contribuições facultativas ao plano da 
Funpresp-Jud já podem ser pagas pelo Pix, novo 
meio de pagamento criado pelo Banco Central 

(BC). A chave é o CNPJ da Fundação: 18.465.825/0001-47. 
O pagamento precisa ser feito pela conta que o partici-
pante for titular, para possibilitar a identificação.

Quem preferir, ainda pode realizar DOC/TED ou 
transferência bancária para a Funpresp-Jud. Os da-
dos são: Banco do Brasil, Agência 4.200-5, Conta Cor-
rente 6.458-0. Para todas as opções, o participante 
precisa encaminhar o comprovante para o e-mail: 
arquivos@funprespjud.com.br.

As contribuições facultativas esporádicas podem ser 
feitas em valores a partir de 2,5% da respectiva remu-
neração de participação. Para saber qual é a remune-
ração de participação, o servidor deve subtrair o valor 
do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
da remuneração considerada para a base de cálculo 
da contribuição à Funpresp-Jud. 

A realização de contribuições facultativas faz diferença 
na formação de uma maior reserva individual e, para 
ajudar a visualizar o incremento do benefício futuro, é 
possível fazer simulações no Portal Participante. Além 
disso, as contribuições facultativas são livres de taxa 
de carregamento, de forma que os valores vão inte-
gralmente para a reserva individual do participante.
 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (61) 
3217-6598, de segunda a sexta, das 10h às 17 horas, 
ou pelo e-mail sap@funprespjud.com.br.

mailto:arquivos%40funprespjud.com.br?subject=
mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=


| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até out/20202,51% 3,59%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

em R$ mil
SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

DATA PGAPB TOTAL
31/dez/2013
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31/dez/2016
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733.649
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27.919

26.128
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344.799
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1.087.544

NOTÍCIAS

19.876 Patrocinados
366 Vinculados
48 BPD
32 No prazo opção
     institutos
18 Autopatrocinados
5   Assistidos

2.743 Analistas
2.743 Técnicos
1.207 Membros
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.113
29
2
1
-
1

2.146

Analista
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13
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4
-

7.569
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4

10.628 

Auxiliar

2
-
-
-
-
-
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POR CATEGORIA

10.586                 9.759
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| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 20.345 / OUT 2020

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 12/11/2020  - referente ao mês de outubro

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

Acumulado
até out/2020

20.345
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NOTÍCIAS

Até o final do mês de novembro, o participante 
do plano de benefícios da Funpresp-Jud poderá 
solicitar a alteração do seu percentual de contri-

buição. Para isso, basta preencher o formulário e en-
tregar na área de Gestão de Pessoas do seu respectivo 
local de trabalho.

A iniciativa permite ao participante avaliar se o valor 
acumulado na previdência complementar atende às 
expectativas quanto ao benefício de renda projetado 
para o momento da aposentadoria. Inclusive, para aju-
dar na tomada de decisão, é possível realizar simula-
ções pelo Portal do Participante.

O período de revisão também é uma oportunidade 
para aproveitar ao máximo a paridade contributiva 
com o patrocinador, pois quanto maior o percentu-
al, maior será a poupança previdenciária. Além disso, 
quanto maior o percentual escolhido, maior será a 

possibilidade dedução no Imposto de Renda 2021 para 
aqueles que utilizam o modelo completo de declara-
ção. É possível deduzir até 8,5% sobre as contribuições 
patrocinadas pelo órgão em que o participante traba-
lha e até 12% sobre as contribuições facultativas.

A revisão do percentual de contribuição ocorre duas 
vezes por ano, em maio e em novembro. Para o parti-
cipante patrocinado, as opções de alíquota são: 8,5%, 
8%, 7,5%, 7% e 6,5%. Para o participante vinculado, o 
percentual não poderá ser inferior a 6,5% ou superior a 
22%, observado o intervalo de 0,5%, que incidirá sobre a 
remuneração de participação escolhida, que não poderá 
ser inferior a 10 URP’s (Unidade de Referência do Plano) 
ou superior a totalidade de sua base de contribuição.

Dúvidas sobre o assunto podem ser esclarecidas pelo 
(61) 3217-6598, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17 
horas, ou pelo e-mail sap@funprespjud.com.br.

Funpresp-Jud divulga resultado dos 
investimentos em outubro

AFunpresp-Jud divulgou o Relatório de Inves-
timentos referente ao mês de outubro. O 
resultado apresentado pelo Plano de Bene-

fícios da Funpresp-Jud foi positivo em termos no-
minais (0,05%), porém negativo em termos reais 
(-0,80%), abaixo do benchmark do PB no mês (1,20% 
em termos nominais e 0,34% em termos reais). No 
acumulado de 2020, o Plano de Benefícios apresen-
ta resultado de 2,51% em termos nominais e 0,29% 
em termos reais. Clique aqui para ler o Relatório e 
aqui para consultar o comparativo de rentabilidade. 

Em razão do cenário macroeconômico mundial in-
certo; da conjuntura político-econômica brasileira 
permanecer desafiadora, de forma a não favorecer 

a tomada de riscos de maneira relevante; e do aciona-
mento do Mecanismo de Stop Loss ao longo do mês de 
outubro; dentre outros fatores, a Funpresp-Jud promo-
veu apenas ajustes pontuais nas aplicações financeiras.

A carteira de investimentos do Plano de Benefícios fi-
nalizou o período com aproximadamente 76,1% dos 
recursos em Renda Fixa, 9,8% em Renda Variável, 5,1% 
em Investimentos Estruturados e 9% em Investimen-
tos no Exterior.

Vale destacar que a meta para 2020 é de IPCA + 4,15%. 
Para ser alcançada, será necessária uma recuperação 
expressiva nos preços dos ativos no último bimestre 
do ano.

https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Formularios/Alteracao_inclusao_exclusao-de-contribuicao.pdf
https://www.funprespjud.com.br/trust/PagAcesso/Login
mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Relatorios/2020/DIRIN/dirin_10_2020.pdf
https://www.funprespjud.com.br/participante/rentabilidade/


NOTÍCIAS

O tradicional Café com Representantes da 
Funpresp-Jud ganhou mais uma edição online, 
no dia 13 de novembro. Após a primeira edição, 

em junho, e de uma live para apresentar as novidades 
do Portal do Patrocinador, o Café teve como tema as 
“Consequências das Reformas Administrativa e Previ-
denciária”. 

Representantes do TJDFT, TST, TRT-1, TRT- 4, TRT-7, 
TRT-14, TRT-18, TRT-21, MPT, PRT-16, PR-PI e PR-SE 
participaram do evento, além de alguns Conselheiros 
da Funpresp-Jud. Edmilson Enedino das Chagas, Dire-
tor de Seguridade, fez a apresentação, mediada por 
Paolla Dantas, Gerente de Comunicação e Marketing. 

A Funpresp-Jud comunica que não possui consultores previdenciários externos. Somente os Representantes 
da Fundação, servidores da área de Gestão de Pessoas nos órgãos patrocinadores, e a equipe de Relacio-
namento e Atendimento da Funpresp-Jud estão autorizados a prestar informações sobre a entidade aos 
participantes.

Dúvidas sobre o Plano de Benefícios JusMP-Prev ou sobre a CAR (Cobertura Adicional de Risco) podem ser 
esclarecidas pelos Representantes Funpresp-Jud ou pelos nossos canais de atendimento, (61) 3217-6598 ou 
sap@funprespjud.com.br. 

Debate sobre as reformas 
administrativa e previdenciária

O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, fez o 
encerramento do evento. 

O objetivo do encontro foi destacar importantes pon-
tos que impactam a vida do servidor e de seus fami-
liares, de forma que os Representantes Funpresp-Jud 
estejam sempre bem informados e possam auxiliar o 
servidor a realizar atitudes preventivas para garantir 
uma melhor qualidade de vida durante a aposentado-
ria, bem como minimizar a queda da renda em caso de 
morte ou invalidez.

Clique aqui para assistir e aqui para baixar a apresen-
tação.

| CURTAS |

https://www.funprespjud.com.br/dia-do-representante-funpresp-jud-e-celebrado-com-cafe-virtual/
http://live
https://www.youtube.com/watch?v=ycFkU7Pfveo&feature=youtu.be
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Material-de-Capacitacao-dos-Representantes/2020/consequencias_reforma_adminstrativa_e_previdenciaria.pdf


Nos meses de outubro e novembro, a Funpresp-Jud 
divulgou no Youtube uma série sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Durante cinco episódios, foram destacados alguns 
pontos importantes para os participantes do plano 
JusMP-Prev e para a população em geral, como os ob-
jetivos da lei; os princípios que devem ser observados 

Oresultado da primeira Pesquisa de Clima Orga-
nizacional da Funpresp-Jud apresentou alto ín-
dice de favorabilidade geral, de 84,42%. A pes-

quisa foi realizada de 30 de setembro a 2 de outubro 
de 2020 e contou com a participação de 86,11% dos 
empregados. 

Foram abordados temas como equipe de trabalho, li-
derança, capacitação, imagem e comprometimento, 
condições de trabalho, comunicação, relacionamento 
entre as áreas, qualidade de vida, estrutura e funciona-
mento da empresa, carreira, gestão do desempenho, 
remuneração e reconhecimento.

Os resultados das respostas foram divididos em qua-
tro grupos, sendo eles Resultado Favorável (acima de 
75%), Resultado Satisfatório (62,5 a 75%), Resultado 
Transitório (50 a 62,49%) e Resultado Desfavorável 
(abaixo de 50%).

nas atividades de tratamento de dados pessoais, os 
conceitos de tratamento e operação de dados, quem 
são os agentes de tratamento de dados, direitos e con-
sentimento do titular, dentre outros temas.

Durante a série, também foi abordado como a Funpres-
p-Jud administra os dados dos participantes. Clique 
aqui para assistir. 

Dentre os itens com maior percentual de favorabilida-
de, destacaram-se: respeito entre as pessoas da equi-
pe (97,58%); qualificações técnicas do chefe imediato 
(97,58%) e oportunidades de capacitação oferecidas 
ajudam a melhorar o desempenho no trabalho (97,5%). 
Dentre os pontos de atenção, oferecimento de canais de 
comunicação eficientes para expressar críticas, elogios e 
sugestões (67,24%), conhecimento sobre processos reali-
zados nas demais unidades (65,83%) e pacote de benefí-
cios compatível com o praticado pelo mercado (68,55%).

Após a apresentação inicial, foram realizadas apre-
sentações individuais por Diretoria, com o objetivo 
de identificar, pontualmente, de maneira qualitativa, 
o que não foi possível aferir na pesquisa. A próxima 
etapa será a elaboração de um plano de ação para tra-
balhar as possíveis melhorias. Haverá a implantação e 
o monitoramento, com o objetivo de comparar os re-
sultados com a próxima pesquisa.

Série no Youtube sobre LGPD

Pesquisa de Clima apresenta alto índice 
de favorabilidade na Funpresp-Jud

NOTÍCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=r7OlqNeiw_o&list=PLXC1vMS60dFnKScu-qJK7L5DptS4LsJ5-


NOTÍCIAS

Você já acessou o Painel de Governança e Trans-
parência da Funpresp-Jud? Lançado em 2016, ele 
está disponível no site da Fundação para livre 

acesso por qualquer Representante Funpresp-Jud, par-
ticipante, membros dos órgãos de governança, órgãos 
de fiscalização e cidadãos. A ferramenta traz o panora-
ma geral sobre participantes, patrocinadores, patrimô-
nio, receitas (contribuições) e despesas. 

No Painel de Governança e Transparência é possível 

Arevista em quadrinhos Turma da Judi, que faz 
parte do programa de educação financeira e 
previdenciária da Funpresp-Jud, ganhou a sua 

quarta edição. Desta vez, a personagem Judi utiliza a 
reserva financeira garantida pelo “porquinho futuro”, 
iniciada na primeira edição, para contribuir com as 
despesas de férias da família. Junto com os seus ami-
gos, ela também vende doces para incrementar as 
suas economias para a viagem. Clique aqui para ler!

Você também pode baixar os demais exemplares, Judi 
e os porquinhos, Judi e Max e Bebê à vista.

encontrar dados desde 2013. A ferramenta possui fácil 
acesso e centraliza dados em ambiente gráfico de 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. 

Painel de Governança e Transparência

Revista Turma da 
Judi ganha quarta 

edição

https://www.funprespjud.com.br/paineldatransparencia/
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Revista-em-Quadrinhos-Turma-da-Judi/4-rumo-as-ferias.pdf
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Revista-em-Quadrinhos-Turma-da-Judi/1_judi-e-os-porquinhos.pdf
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Revista-em-Quadrinhos-Turma-da-Judi/1_judi-e-os-porquinhos.pdf
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Revista-em-Quadrinhos-Turma-da-Judi/2_judi-e-max.pdf
https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Revista-em-Quadrinhos-Turma-da-Judi/3_bebe-a-vista.pdf?utm_source=phplist505&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Funpresp-Jud+lan%C3%A7a+a+terceira+revista+em+quadrinhos+da+Turma+da+Judi
https://www.funprespjud.com.br/quem-somos/transparencia/


NOTÍCIAS

AFunpresp-Jud completou sete anos de existência 
no dia 14 de outubro. A Fundação tem muitos 
motivos para comemorar, inclusive neste ano 

atípico em razão da pandemia.

Em virtude da pandemia pelo novo coronavírus, foi  
implantado o trabalho remoto na Fundação. Isso ocor-
reu em pouquíssimos dias e com muito sucesso!

A crise gerada pela pandemia também impactou os 
nossos investimentos, com alguns meses de resulta-
dos negativos, mas com vários outros de resultados 
positivos, com destaque para abril, quando a Funda-
ção obteve o melhor resultado da história do Plano de 
Benefícios 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 pla-
no de benefícios e disponibilizamos novas funcionali-
dades no Portal do Patrocinador, importantes para ga-
rantir maior rapidez e precisão aos patrocinadores na 
realização das atividades relacionadas ao JusMP-Prev.

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

Executiva. O atendimento telefônico continua funcio-
nando em horário especial, de segunda a sexta, das 10h 
às 17 horas. Por e-mail (sap@funprespjud.com.br), 
permanece normalmente. Qualquer alteração será di-
vulgada pelo site da Fundação e pelas redes sociais 
(Facebook e LinkedIn).

Desde o dia 28 de setembro, começou a ocorrer o retor-

Atendimento presencial na sede permanece suspenso 
no gradual dos empregados ao trabalho presencial, me-
diante o cumprimento do protocolo de segurança. Eles 
foram divididos em quatro grupos de retorno, até janei-
ro de 2021. Em turmas alternadas, eles seguem escala 
de quatro dias na sede e 10 dias em trabalho remoto.

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

mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=
https://www.funprespjud.com.br/
https://www.facebook.com/funprespjudiciario/
https://www.linkedin.com/company/funprespjud/?viewAsMember=true


NOTÍCIAS

Diretores da Funpresp-Jud 
conversam sobre investimentos 

com membros da Anamatra

ODiretor-Presidente da 
Funpresp-Jud, Amarildo 
Vieira de Oliveira, e o Di-

retor de Investimentos, Ronnie 
Gonzaga Tavares, participaram 
de reunião online da Comissão 
Funpresp-Jud da Associação Na-
cional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), no dia 6 
de outubro. A presidente da Asso-
ciação, a juíza Noemia Porto, par-
ticipou do encontro e destacou a 
importância do recebimento de 
informações para que os asso-
ciados possam indagar, criticar e 
fiscalizar o plano de benefícios e 
os investimentos realizados pela 
Fundação.

Clique aqui e leia a matéria com-
pleta sobre a reunião. O encon-
tro online precedeu o “Minicurso 
Funpresp-Jud – Perspectivas atu-
ais e futuras, educação financeira 
e investimentos”, promovido pela 
Comissão nos dias 28 e 29 de ou-
tubro.
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| INVESTIMENTOS |

http://www.funprespjud.com.br/FUNPRESP-JUD-CONVERSA-SOBRE-INVESTIMENTOS-COM-MEMBROS-DA-ANAMATRA/

