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Esta edição do Funpresp-Jud Notícias 
traz várias notícias relevantes para 
o participante do plano JusMP-Prev! 

Para começar, temos aqui ao lado uma 
matéria sobre a redução da taxa de carre-
gamento, que passará de 5% para 4,5%. 

Outro destaque é o novo Portal do Par-
ticipante, que oferece funções como 
acesso ao extrato completo e ao simpli-
ficado, saldo e patrimônio acumulado 
acompanhados pela rentabilidade, além 
da possibilidade de alterar dados pelo 
próprio portal, dentre outras facilidades 
e informações.

Nesta edição, trazemos matéria sobre 
as Eleições Funpresp-Jud 2021, que ga-
rantirão a sua representatividade nos 
órgãos de governança e fiscalização da 
Entidade. Você poderá escolher o seu 
representante ou concorrer ao pleito e 
participar diretamente das decisões ou 
fiscalização!

Confira, ainda, os resultados dos inves-
timentos no mês de fevereiro, além dos 
números referentes ao rendimento e ao 
seu plano de benefícios. 

Para quem está com dúvidas no preen-
chimento do Imposto de Renda 2021, 
trazemos informações sobre o manual e 
o vídeo que produzimos para auxiliar os 
participantes e assistidos.

Até a próxima edição!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

Taxa de carregamento 
diminui novamente 

em 2021

Pelo terceiro ano consecutivo, a Funpresp-Jud re-
duzirá a taxa de carregamento do plano de bene-
fícios JusMP-Prev. O percentual cairá de 5% para 

4,5%, a partir do dia 1º de abril deste ano, quando en-
trará em vigor o Plano de Custeio para 2021.

O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a 
redução da taxa de carregamento sobre a contribuição 
normal, tanto do participante patrocinado quanto do 
patrocinador.

O participante vinculado também se beneficiará com a 
redução da taxa, afinal, também entrará mais recurso 
em sua conta previdenciária.

A adoção da medida foi possível devido ao constan-
te controle de despesas administrativas da Fundação 
e ao crescimento do número de inscritos no Plano de 
Benefícios, que atualmente conta com mais 21 mil par-
ticipantes. Em 2019 foi realizada a primeira redução da 
taxa, de 7% para 6%.

A Funpresp-Jud cobra taxa de carregamento mensal 
apenas sobre as contribuições normais. Não há co-
brança de nenhuma taxa nas contribuições facultati-
vas. Além disso, a Fundação também não cobra taxa 
de administração, aquela que incide sobre o patrimô-
nio acumulado pelo do Participante.



NOTÍCIAS

J á está no ar o novo Portal do Participante 
Funpresp-Jud! Disponível no site da Fundação, 
em ambiente restrito por senha, o espaço online 

ganhou leiaute mais atrativo e, ao mesmo tempo, com 
apresentação mais clara e transparente das informa-
ções. Dentre as principais novidades, acesso ao extrato 
completo e ao simplificado, saldo e patrimônio acumula-
do acompanhados pela rentabilidade, além da possibili-
dade de alterar dados pelo próprio portal, dentre outras.

O novo Portal do Participante chega para atender às 
necessidades apontadas pelos participantes e Repre-
sentantes Funpresp-Jud na Pesquisa de Satisfação re-
alizada no ano passado, assim como à nova Resolução 
CNPC nº 32/2019. 

Até o dia 1º de maio, a nova e a antiga versão do Portal 
estarão disponíveis para utilização. O primeiro acesso 
ao Novo Portal do Participante exigirá cadastro. Basta-
rá clicar em “Solicite sua Senha”. Em seguida, deverá in-
formar o CPF e aguardar o recebimento da senha pelo 
e-mail cadastrado na Fundação. Já para acessar a ver-
são anterior, basta clicar em “Portal Antigo” e utilizar 
a sua respectiva senha. Clique aqui e assista ao vídeo 
que fizemos sobre o novo Portal. 

Dúvidas sobre o acesso podem ser esclarecidas pela 
Central de Relacionamento com o Participante, através 
do e-mail sap@funprespjud.com.br ou telefone (61) 
3217-6598. O atendimento telefônico é realizado de 
segunda à sexta, das 10h às 17 horas.

Novo Portal do Participante

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. 

| CURTAS |

https://participante.funprespjud.com.br/login
https://www.funprespjud.com.br/trust/PagAcesso/Login
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-V2U4oAps
mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=
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A Funpresp-Jud realizará este ano a sua quarta 
eleição para definir quem representará os par-
ticipantes e assistidos do plano JusMP-Prev nos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal.

As eleições ocorrerão no período das 10 horas do dia 
20 de maio às 17 horas do dia 30 de maio (horário 
de Brasília), por meio de sistema eletrônico de vota-
ção. Serão eleitos dois conselheiros, sendo uma vaga 
para o Conselho Deliberativo e uma para o Fiscal. 
Cada titular terá o seu suplente. O mandato será de 
quatro anos. 

O período para inscrição das chapas irá até às 17 horas 
do dia 9 de abril, horário de Brasília. Inscreva sua cha-
pa através do e-mail eleicoes@funprespjud.com.br. 
O e-mail deverá identificar os quatro indicados da Cha-
pa, ou seja, um candidato titular e um suplente para 
o Conselho Deliberativo e um candidato titular e um 
suplente para o Conselho Fiscal. Também deverá infor-
mar os dois candidatos que exercerão as funções de 
representantes da Chapa e observadores do processo 
eleitoral. Somente será homologada inscrição de chapa 
completa. Clique aqui e consulte os documentos que 
deverão ser apresentados e as regras para inscrever 
uma Chapa.

É vedada a participação nas Chapas, como titular, de 
mais de um candidato do mesmo órgão patrocina-
dor, para o mesmo Colegiado. Da mesma forma, nos 
termos do art. 18 do Regulamento Eleitoral, aprova-
do pela Resolução CD 8, de 4/3/2021, não poderão se 
candidatar, como titular, participante do mesmo órgão 
daquele cujo mandato não esteja se encerrando, con-
forme previsto no Edital de Convocação das Eleições.

De acordo com essa regra, não poderão se candidatar 
os participantes oriundos dos seguintes órgãos:

Conselho Deliberativo: Justiça do Trabalho, Ministé-
rio Público da União e Supremo Tribunal Federal (STF);

Conselho Fiscal: Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
Justiça do Trabalho.

É vedado o fornecimento de dados pessoais dos par-
ticipantes do plano de benefícios administrado pela 
Funpresp-Jud, nos termos do artigo 44 do Regulamen-
to Eleitoral.

Os candidatos que utilizarem dados pessoais, obtidos 
pelos órgãos patrocinadores, em outros órgãos ou 
entidades para a realização da campanha eleitoral de-
verão obter consentimento prévio dos participantes, 
em observância à Lei Geral de Proteção dos Dados 
Pessoais (LGPD).

Poderão votar os participantes e assistidos do Plano 
de Benefícios JusMP-Prev que estejam cadastrados no 
sistema da Funpresp-Jud até o dia 5 de abril deste ano. 
O participante receberá por e-mail a senha que deverá 
ser utilizada na votação eletrônica. O voto será faculta-
tivo e secreto. O quórum mínimo para eleger os candi-
datos será de 10% da base de participantes e assisti-
dos, no termo do art. 30 do Regulamento Eleitoral.

As eleições garantem ao participante e ao assistido a 
representatividade nos órgãos de governança da En-
tidade, sendo o Conselho Deliberativo o órgão que 
define as diretrizes da Fundação e o Conselho Fiscal 
o que fiscaliza os atos de gestão. A composição dos 
Conselhos é paritária, com 50% dos integrantes eleitos 
pelos participantes e assistidos e 50% indicados pelos 
patrocinadores da Funpresp-Jud. 

Atualmente o Conselho Deliberativo possui represen-
tantes da Justiça do Trabalho, do Ministério Público da 
União (MPU), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (TJDFT), da Justiça Militar da União, da 
Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal (STF) e da 
Justiça Eleitoral. O Conselho Fiscal é formado por re-
presentantes do TJDFT, da Justiça Militar da União, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Justiça do Traba-
lho e do MPU. Clique aqui e conheça todos eles!

Eleições para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal

| ELEIÇÕES |

mailto:eleicoes%40funprespjud.com.br?subject=
https://www.funprespjud.com.br/processo-eleitoral-2021/
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Legislacao-e-Normas/Resolucoes/2021/resolucao_cd-8_2021-aprova-regulamento-eleitoral.pdf
https://www.funprespjud.com.br/quem-somos/equipe/#1459780077156-8f54b143-2c64


NOTÍCIAS
| INVESTIMENTOS |

ORelatório de Investimentos Fev/2021 já está 
disponível no site da Funpresp-Jud. Clique aqui 
para acessar e aqui para conferir o comparati-

vo de rentabilidade.

De acordo com análise realizada pela Diretoria de In-
vestimentos, em fevereiro o mercado se comportou 
de forma semelhante ao mês anterior. Ocorreu um 
otimismo inicial nos primeiros dias, seguido por maio-
res preocupações e pela consequente queda nos pre-
ços dos ativos financeiros. Houve elevação nas taxas 
de juros dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos, 
notadamente da Treasury de 10 anos, cujo nível aca-
ba por afetar também os títulos de renda fixa de ou-
tros países, inclusive o Brasil. Adicionalmente, ocorreu 
desvalorização do Índice Bovespa no período, fazendo 
com que as Reservas do Plano de Benefícios sofressem 
os efeitos negativos, mesmo com o ótimo retorno ob-
tido pelos investimentos no Exterior, que se valoriza-
ram tanto por conta do retorno positivo dos mercados 
acionários quanto pela depreciação do Real (BRL) fren-
te ao Dólar dos EUA (USD). 

O Plano de Benefícios da Funpresp-Jud apresentou re-
torno de -0,57% em termos nominais e -1,42% em ter-
mos reais (quando se desconta a inflação do período), 
abaixo do benchmark do PB no mês (0,94% em termos 
nominais e 0,08% em termos reais). No acumulado de 
2021, o retorno nominal foi de -0,85% e real de -1,94%, 

ante 1,52% e 0,41% do benchmark em termos nominais 
e reais, respectivamente. 

Já as Reservas do Plano de Benefícios encerraram o 
mês com retorno de -0,73% em termos nominais e 
-1,58% em termos reais, também inferior ao benchmark 
no período. No acumulado de 2021, o retorno nominal 
foi de -1,23% e real de -2,31%, ficando também abaixo 
do benchmark no período. 

O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários 
(FCBE) encerrou o mês com retorno de 0,41% em 
termos nominais e -0,45% em termos reais, também 
abaixo do benchmark no período. No acumulado de 
2021, o retorno nominal foi de 1,52% e real de 0,41%, 
ficando em linha com o benchmark no bimestre. O 
FCBE tem 80,5% dos investimentos em títulos de Ren-
da Fixa com critério de Marcação pela Curva (MTC), 
que não sofrem os impactos das variações de preços, 
e cujas taxas de retorno encontram-se, na média, bem 
acima do benchmark.

A carteira de investimentos do Plano de Benefícios fi-
nalizou o período com 73,3% dos recursos em Renda 
Fixa, 11,3% em Renda Variável, 3,8% em Investimen-
tos Estruturados, 8,5% em Investimentos no Exterior e 
3,1% em Imobiliário. 

Confira a composição do Plano de Benefícios (por ativos): 

Resultado dos investimentos em fevereiro

COMPOSIÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS

COMPOSIÇÃO POR ATIVOS

Renda Fixa
    CDI/Selic
    IPCA
    Prefixados
Renda Variável
Estruturados (Multimercados)
Exterior
Imobiliário
Total

PLANO DE BENEFÍCIOS

73,3%
18,4%
54,1%
0,7%

11,3%
3,8%
8,5%
3,1%

100,0%

RESERVAS

69,4%
20,4%
48,2%
0,8%

12,7%
4,4%
9,8%
3,6%

100,0%

FCBE

97,5%
5,9%

91,6%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Relatorios/2021/Investimentos/relatorio-investimentos_02_2021.pdf
https://www.funprespjud.com.br/participante/rentabilidade/#1460506394220-ffde4f55-df27


| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até fev/2021-0,84% -0,33%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

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
28/fev/2021

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649

1.222.820
1.273.813

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.356
25.547

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030

1.248.175
1.299.360

NOTÍCIAS

20.572 Patrocinados
387 Vinculados
53 BPD
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.154
30
2
1
-
1

2.188

Analista

7.647
173
18
17
4
-

7.859

Técnico

10.769
184
18
35
14
4

11.024 

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.955                 10.118

POR SEXO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.407

2.041

934

882

757

747

718

564

541

492

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 21.073 / FEV 2021

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 10/03/2021  - referente ao mês de fevereiro

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander) 

Acumulado
até fev/2021

21.073

19,37%
4.082

33,95%
7.155

18,72%
3.944

12,07%
2.544 9,69%

2.041
2,68%
564

1,50%
316

0,80%
169

0,64%
135

0,56%
117

0,03%
6

38 No prazo opção institutos
18 Autopatrocinados
5   Assistidos
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AFunpresp-Jud preparou novo manual para auxi-
liar o participante a preencher as informações 
referentes às contribuições realizadas para a 

Fundação, na declaração de Imposto de Renda 2021. 
Clique aqui para acessar. 

Também está disponível no YouTube uma entrevista 
sobre o mesmo tema, com o Gerente de Contabilidade 
da Funpresp-Jud, Sérgio Cabral. Assista aqui! 

Já para auxiliar os assistidos, recebedores de benefí-

Alive promovida pela Funpresp-Jud em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher está dispo-
nível no canal da Fundação no Youtube. Clique 

aqui para assistir. 

O evento online foi realizado no dia 8 de março, às 16 
horas, sob o comando de Maria Flávia Bastos, Mestre 
em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, 
Doutora em Administração, professora convidada da 
Fundação Dom Cabral nas áreas de empreendedoris-

cios em prestação única e resgate, a Fundação elabo-
rou o Manual de Preenchimento de Imposto de Renda 
– Resgate e Benefícios. Clique aqui para acessar.

Ainda em relação ao Imposto de Renda 2021, divulga-
mos matérias sobre a disponibilização do Demonstra-
tivo de Contribuições e sobre o envio de e-mail com a 
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF), sendo essa voltada aos participantes e benefi-
ciários que receberam valores de resgate ou benefício 
pela Funpresp-Jud, referentes ao exercício de 2020.

mo, negócios sociais e sustentabilidade. Na ocasião, 
ela falou sobre o tema “Mulheres do Século XXI: Dese-
jos, Dilemas e Descobertas”. 

A live foi promovida pelas Gerências de Gestão de Pes-
soas (Gepes) e de Comunicação e Marketing (Gecom), 
voltada para participantes, servidores e membros 
do Poder Judiciário da União e Ministério Público da 
União, Representantes Funpresp-Jud, empregados, Di-
retores, Conselheiros e ao público em geral.

Imposto de Renda 2021: saiba como declarar 
às contribuições à Funpresp-Jud

| 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.

Live em homenagem 
ao Dia Internacional da 
Mulher pode ser vista 

no YouTube

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Banners/Banners-Home/Geral/IRPF/manual-irpf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HmPdmP2Qmxs
https://www.youtube.com/watch?v=OQACewhYjto
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Fotos-Noticias/DOCS/manual-de-preenchimento-de-imposto-de-renda-resgate-e-beneficios.pdf
https://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-disponibiliza-demonstrativo-de-contribuicoes-para-imposto-de-renda/
https://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-disponibiliza-demonstrativo-de-contribuicoes-para-imposto-de-renda/
https://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-encaminha-dirf-aqueles-que-receberam-resgates-ou-beneficios-em-2020/
https://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-encaminha-dirf-aqueles-que-receberam-resgates-ou-beneficios-em-2020/
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A Funpresp-Jud publicou em seu site dois impor-
tantes instrumentos para a condução das ativi-
dades da Fundação: a Política de Relaciona-

mento e a Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, am-
bas propostas pela Diretoria Executiva e aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo. 

A Política de Relacionamento estabelece princípios e 
diretrizes que norteiem o atendimento ao público de 

O Guia do Programa de Preparação para Apo-
sentadoria (PPA), elaborado pela Comissão 
Regional Centro-Norte de Estratégias e Criação 

de Valor da Abrapp, da qual a Funpresp-Jud faz parte, 
foi escolhido para compor a campanha da Global Mo-
ney Week (GMW) 2021. A campanha anual de conscien-
tização financeira, Child and Youth Finance International 
(CYFI) atualmente é organizada pela Rede Internacional 
de Educação Financeira da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE/ INFE). No 
Brasil, é coordenada pela Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM). O objetivo da iniciativa é inspirar crianças 
e jovens sobre questões financeiras, meios de subsis-
tência e empreendedorismo. 

O Guia selecionado apresenta orientações e sugestões 
para a elaboração de um Programa de Preparação 
para Aposentadoria (PPA) às Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC) e suas Patrocina-
doras. Dentre as várias sugestões apresentadas para 

Novas políticas disponíveis no site da Funpresp-Jud

Funpresp-Jud 
participa de iniciativa 

escolhida para a 
Global Money Week 

(GMW)

interesse da entidade, permitindo a consolidação da 
imagem institucional de credibilidade e de longevida-
de da Fundação. 

Já a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo dispõe sobre as diretri-
zes para a implementação dos procedimentos e dos 
controles internos a serem adotadas pela Fundação em 
atendimento às disposições da Instrução Previc nº 34, 
de 28 de outubro de 2020.

a realização da educação financeira, está a realização 
de ações que envolvam as famílias dos empregados, 
incluindo crianças e jovens. 

A Funpresp-Jud desenvolve vários projetos de educa-
ção financeira e previdenciária, como a disponibiliza-
ção do portal Vida Previdenciária, oferecimento de 
cursos gratuitos de Educação a Distância e, especifica-
mente para o público infantil, edita anualmente a re-
vista em quadrinhos Turma da Judi, que já está em sua 
quarta edição. 

Em 2021, a GMW ocorrerá de 22 a 28 de março. Durante 
a semana, organizações nacionais, como órgãos gover-
namentais, ministérios, instituições financeiras, bancos 
centrais, organizações sem fins lucrativos e de jovens, 
empresas locais, universidades, escolas e outros traba-
lharão juntos para organizar diferentes tipos de ativida-
des para crianças e jovens que despertem entusiasmo 
em torno do tópico “Aprender. Poupar. Ganhar”.

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Legislacao-e-Normas/Normas-Internas/2021/politica-relacionamento-funprespjud.pdf
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Legislacao-e-Normas/Normas-Internas/2021/politica-relacionamento-funprespjud.pdf
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Legislacao-e-Normas/Resolucoes/2021/resolucao_cd-6_2021-aprova-politica-prevencao-lavagem-de-dinheiro-e-financiamento-terrorismo.pdf
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Legislacao-e-Normas/Resolucoes/2021/resolucao_cd-6_2021-aprova-politica-prevencao-lavagem-de-dinheiro-e-financiamento-terrorismo.pdf
http://biblioteca.abrapp.org.br/asp/download.asp?codigo=194992&tipo_midia=0&iIndexSrv=1&iUsuario=0&obra=22358&tipo=1&iBanner=0&iIdioma=0
http://biblioteca.abrapp.org.br/asp/download.asp?codigo=194992&tipo_midia=0&iIndexSrv=1&iUsuario=0&obra=22358&tipo=1&iBanner=0&iIdioma=0
https://www.vidaprevidenciaria.com.br/

