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| EDITORIAL | | CAPA |

Olá! Começamos esta edi-
ção com boas notícias! A 
Funpresp-Jud obteve re-

sultado positivo dos seus investi-
mentos pelo quarto mês consecu-
tivo. Leia a matéria aqui ao lado 
e fique bem informado sobre os 
rendimentos da sua previdência 
complementar!

Outra notícia importante deste in-
formativo é sobre o próximo Con-
curso Público de provas e títulos 
da Funpresp-Jud, para provimen-
to de cargos efetivos, que realiza-
remos. A banca examinadora já 
está escolhida.

Destacamos, também, as lives so-
bre planejamento previdenciário 
que realizamos no mês de junho 
para Sindicatos e Associações dos 
servidores públicos do Poder Judi-
ciário da União e do Ministério Pú-
blico da União, em parceria com a 
Astrisutra, e para os membros e 
servidores lotados na região Nor-
te do País. Mais encontros virtuais 
serão realizados ao longo do ano, 
com o objetivo de levar informa-
ções e ajudar a proteger a renda 
dos membros e servidores do im-
pacto da aposentadoria.

Tenha uma ótima leitura! 
Até breve!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

Funpresp-Jud obtém 
resultado positivo 
pelo quarto mês 

consecutivo

Na quarta-feira (14/7), a Funpresp-Jud divulgou o Relató-
rio de Investimentos referente ao mês de junho/2021. 
Pelo quarto mês consecutivo, a Fundação obteve re-

sultado positivo dos seus investimentos. Em junho, o Plano 
de Benefícios da Funpresp-Jud apresentou retorno de 0,37% 
em termos nominais e -0,16% em termos reais, abaixo do 
benchmark do PB no mês (0,87% em termos nominais e 
0,34% em termos reais). No acumulado de 2021, o retorno 
nominal foi de 3,01% e real de -0,73%, ante 5,85% e 2,00% 
do benchmark em termos nominais e reais, respectivamente. 

Já as Reservas do Plano de Benefícios encerraram o mês 
com retorno de 0,26% em termos nominais e -0,27% em ter-
mos reais, também inferior ao benchmark no período. No 
acumulado de 2021, o retorno nominal foi de 2,47% e real de 
-1,25%, ficando também abaixo do benchmark no ano. Essa 
é a rentabilidade que efetivamente impacta o saldo de conta 
dos participantes da Fundação. 

O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) 
encerrou o mês com retorno de 1,07% em termos nominais 
e 0,53% em termos reais, ficando acima do benchmark no 
período. No acumulado de 2021, o retorno nominal foi de 
6,45% e real de 2,59%, acima do benchmark no ano. 

Em junho, a carteira de investimentos do Plano de Benefí-
cios finalizou o período com 74,4% dos recursos em Renda 
Fixa, 11,9% em Renda Variável, 3,0% em Investimentos Es-
truturados, 7,8% em Investimentos no Exterior e 2,9% em 
Imobiliário.

Leia o Relatório de Investimentos aqui.

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Relatorios/2021/Investimentos/relatorio-investimentos_06_2021.pdf


NOTÍCIAS

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 |

A Funpresp-Jud contratou o Instituto AOCP para rea-
lizar o seu próximo Concurso Público de provas e 
títulos, para provimento de cargos efetivos. O Cha-

mamento Público para escolha da banca foi publicado 
no dia 16 de abril deste ano, no Diário Oficial da União. O 
Aviso de Dispensa de Licitação foi publicado no Diário 
Oficial da União, no dia 9 julho de 2021. O Extrato de 

Contrato já está disponível no site da Fundação.

O edital deverá ser divulgado em breve. O primeiro 
concurso público realizado pela Funpresp-Jud foi or-
ganizado pelo Cebraspe, em 2016. Na ocasião, foram 
oferecidas 14 vagas de nível superior, dentre Analistas 
e Assistentes. Saiba mais aqui.

Você sabia que as Entidades de Previdência Com-
plementar (EFPCs), como a Funpresp-Jud, só po-
dem investir em seis segmentos? E que há limi-

te para cada um deles? Para falar sobre o assunto, a 
Fundação produziu uma série com noções básicas e 
rápidas sobre cada um deles. Todos os vídeos já estão 
disponíveis no YouTube. Clique aqui para assistir! 

A série contou com sete episódios, que trouxeram con-
ceitos simples sobre os tipos de investimentos autori-
zados pela Resolução nº 4.661/18, do Conselho Mone-
tário Nacional. A cada semana foram abordados temas 
como renda fixa, renda variável, fundo multimercado e 
investimento em imóveis, dentre outros. Através dos 
vídeos é possível entender porque a Funpresp-Jud não 
investe em ouro, criptomoedas ou gado, por exemplo.

Concurso Público para a Funpresp-Jud

Série Invest Jud pode 
ser vista na íntegra no 

YouTube

https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-314489119
https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-314489119
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Licitacoes/2021/Dispensa/sei_funprespjud_0035541_dispensa-licitacao.pdf
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Extratos-de-Contratos/2021/sei_funprespjud_0035641_extrato-contrato.pdf
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Extratos-de-Contratos/2021/sei_funprespjud_0035641_extrato-contrato.pdf
https://www.funprespjud.com.br/concurso-funprespjud/
https://www.youtube.com/watch?v=evLb5COoL4Y&list=PLXC1vMS60dFmd7OXf7zItwBpV3BvHbe8K


NOTÍCIAS

A Funpresp-Jud abrirá nova turma para o curso 
EAD “Noções Básicas de Investimentos”. Os 
interessados deverão se inscrever no período de 

2 a 16 de agosto, pelo site http://ead.funprespjud.
com.br. Devido à inconsistência identificada no pro-
vedor de e-mail Yahoo, cujo anti-spam tem barrado o 
envio de senha, é solicitado o uso de outro endereço 
de e-mail para realizar o cadastro. A inscrição é gratui-
ta e o curso possui carga horária de 30 horas. O perí-
odo para assistir às aulas será até o dia 15 de outubro 
deste ano. 

O curso de ensino a distância é autoinstrucional, com 
conteúdo e exercícios distribuídos em cinco módulos: 
Apresentação, Política de Investimentos, Diretrizes 
para Investimentos, Gestão de Riscos e Plano de Tra-
balho de Investimentos.
 
A atividade é uma oportunidade para que os membros 

e servidores do Poder Judiciário da União, do Ministé-
rio Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) entendam melhor como o 
patrimônio dos participantes do plano JusMP-Prev é 
gerido pela Fundação. As informações também serão 
importantes para o acompanhamento mensal do Rela-
tório de Investimentos.

O curso pode ser considerado para a concessão do 
Adicional de Qualificação (AQ). Para isso, o servidor 
deverá consultar previamente a unidade de Gestão de 
Pessoas do seu local de trabalho sobre a validade para 
fins de AQ.

Dúvidas sobre as inscrições e sobre a emissão de cer-
tificados podem ser esclarecidas pelo e-mail sap@
funprespjud.com.br ou pelo telefone (61) 3217-6598. 
O atendimento telefônico é realizado de segunda a 
sexta, das 10h às 17 horas.

EAD sobre investimentos

http://ead.funprespjud.com.br
http://ead.funprespjud.com.br
mailto:sap%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 jun/20213,01% 1,17%

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
30/jun/2021

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649

1.222.820
1.448.453

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.356
27.769

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030

1.248.175
1.476.221

NOTÍCIAS

20.730 Patrocinados
416 Vinculados
61 BPD
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Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.198
32
3
1
-
1

2.235

Analista

7.943
186
17
21
6
-

7.943

Técnico

10.817
198
20
39
15
4

11.093 

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

11.049                 10.224

POR SEXO
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| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 21.273 / JUN 2021

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 12/07/2021  - referente ao mês de junho

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander) 

Acumulado
até jun/2021

21.273

19,17%
4.078

34,14%
7.263

18,82%
4.003

11,95%
2.542 9,66%

2.054
2,76%
588

1,48%
315

0,82%
174

0,63%
133

0,55%
117

0,03%
6

40 No prazo opção institutos
21 Autopatrocinados
5   Assistidos



NOTÍCIAS

A Funpresp-Jud, por meio do seu Diretor-Presiden-
te e Diretor Regional da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Abrapp), Amarildo Vieira de Oliveira, participou da aber-
tura do Encontro Regional Centro-Norte e Nordeste da 
Abrapp, no dia 21 de junho. Junto com ele, Luís Ricardo 
Marcondes Martins, Diretor-Presidente da Abrapp; José 
Roberto Peres, também Diretor Executivo da Regional 
Centro-Norte da Abrapp; Augusto da Silva Reis e Alexan-
dre Araújo de Moraes, Diretores Executivos responsá-
veis pela Regional Nordeste da Abrapp, conduziram as 
boas-vindas aos participantes do evento online.

Na ocasião, Amarildo destacou o momento desafiador 
que as Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar estão enfrentando em razão da pandemia, que 
exige resiliência e protagonismo. Citou a importância 
do trabalho da Abrapp junto a entidades como o Con-
selho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 
a Câmara de Recursos da Previdência Complementar 
(CRPC), a Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc), a Iniciativa de Mercado de Ca-
pitais (IMK) e o Congresso Nacional, além do patrocínio 
de ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), na defesa dos interesses do sistema.

Falou sobre a proximidade da Abrapp com as suas as-
sociadas e sobre o trabalho realizado para alcançar a 
flexibilização das obrigações legais justamente naque-
le momento em que as entidades entravam em traba-
lho remoto e se reestruturaram diante das necessida-
des geradas pela pandemia.

Sobre a competição com as entidades abertas, Amarildo 
reforçou que não teme a competição, mas enfatizou 
a necessidade de harmonização das regras, principal-
mente da questão tributária. Ele também destacou o 
cuidado que devemos ter para não desvirtuar o ótimo 
produto oferecido pelo segmento, que é o de prover 
previdência, de proteger o trabalhador naquele mo-
mento em que ocorre a perda da capacidade laboral.
Saiba mais sobre o evento aqui.

https://blog.abrapp.org.br/blog/encontro-regional-centro-norte-nordeste-registra-forte-engajamento-e-participacao-das-associadas/


NOTÍCIAS

Nos dias 23 e 24 de junho, a Funpresp-Jud reali-
zou lives no YouTube para membros e servido-
res efetivos do Poder Judiciário da União e do 

Ministério Público da União lotados na região Norte 
do país. Ao longo do ano, a ação alcançará todas as 
regiões do país e ocorrerá sempre em dois dias. O pri-
meiro, dedicado aos servidores limitados ao teto do 
Regimento Geral de Previdência Social (RGPS), que po-
dem receber contrapartida paritária do órgão em que 
trabalham (patrocinador). O segundo, para servidores 
enquadrados nas regras de aposentadoria anteriores 
(média e integralidade/paridade).

A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe inúmeras 
mudanças na aposentadoria dos servidores, porém, 
muitos só fazem os cálculos quando já estão prestes 
a se aposentar, perdendo a oportunidade de proteger 
a renda familiar. Com a chegada da pandemia, a situ-
ação de risco se agravou, uma vez que a Reforma da 
Previdência trouxe mudanças significativas na pensão 
por morte, no benefício por invalidez permanente e na 
acumulação de pensão civil.

Todas essas alterações foram apresentadas e exemplifi-
cadas pelo Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das 
Chagas. O cálculo da pensão por morte passou a con-
siderar cotas para beneficiários, tempo de contribuição 
e idade do cônjuge/companheiro. O prazo para o rece-
bimento passou a ser temporário para os beneficiários 
com até 44 anos de idade. O Diretor citou o exemplo de 
um servidor que contribuiu por menos de 20 anos e que 
tenha deixado apenas um beneficiário. Nesse caso, o be-
nefício de pensão por morte será de R$1.852,87.

De acordo com o novo cálculo de benefício por invali-
dez permanente, um servidor com média de 70%, que 
contribuiu por até 20 anos, receberá o benefício de R$ 
2.702,10 por incapacidade permanente.

O Diretor também alertou sobre a nova regra para acu-
mulação de pensão civil. De acordo com o artigo 24 da 
Emenda Constitucional nº 103/2019, o cônjuge/compa-
nheiro receberá o valor integral do benefício mais van-
tajoso e uma parte de cada um dos demais benefícios.

Edmilson também explicou que os membros e servido-
res do Poder Judiciário da União e do MPU limitados ao 

teto do RGPS podem aderir à Funpresp-Jud como par-
ticipantes patrocinados, ou seja, aqueles que recebem 
contrapartida paritária do patrocinador.

Já os membros e servidores enquadrados nas regras 
de aposentadoria anteriores, média e integralidade/
paridade, podem aderir como participantes vincula-
dos, que não contam com a contrapartida do patroci-
nador e não possuem Fundo de Cobertura de Benefí-
cios Extraordinários (FCBE), mas podem garantir renda 
complementar pagando a contribuição mínima de R$ 
99,78 (valor bruto), com reflexo de R$72,34 (valor líqui-
do) no contracheque. 

O participante vinculado de até 75 anos de idade, as-
sim como o participante patrocinado, também pode 
contratar a Cobertura Adicional de Risco de Morte e/ou 
Invalidez (CAR), que, inclusive, cobre Covid-19. O valor 
do capital segurado pode ser escolhido pelo próprio 
participante, de acordo com as suas necessidades e 
possibilidades.

O Diretor apresentou exemplos de simulação de ren-
da pelo plano de benefícios JusMP-Prev. Dependendo 
do tempo e do valor de contribuição à Funpresp-Jud, a 
perda salarial poderá ser compensada pela adesão à 
previdência complementar, por isso a importância de 
realizar o planejamento previdenciário.

Edmilson também mostrou algumas simulações de cál-
culo da CAR. Por exemplo, um servidor de 21 anos pode 
pagar por mês R$ 77,30 pelas coberturas de morte e 
de invalidez permanente, com capital segurado de R$ 
1 milhão. Ao considerar o benefício fiscal, o valor líqui-
do do desconto fica em R$ 56,00. O pagamento poderá 
ser recebido em forma de renda, pelo período de até 
40 anos, em parcelas de R$ 3.905,53. Outra opção seria 
sacar 25% em parcela única e receber o restante pelo 
prazo de 60 a 480 meses, a escolher. Clique aqui e saiba 
mais detalhes sobre o conteúdo apresentado na live.

O Diretor reforçou a disponibilidade da equipe de Re-
lacionamento da Funpresp-Jud para esclarecer dúvidas 
e realizar simulações. Os contatos podem ser feitos 
pelo e-mail sap@funprespjud.com.br e pelo telefone 
(61) 3217-6598. O atendimento telefônico é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 10h às 17 horas.

https://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-fala-sobre-planejamento-previdenciario-para-servidores-do-norte/


NOTÍCIAS

No dia 22 de junho, a Funpresp-Jud realizou live 
para Associações e Sindicatos dos servidores 
públicos do Poder Judiciário da União e do Mi-

nistério Público da União (MPU). O objetivo do encon-
tro online foi o de apresentar as ações que a Fundação 
realizará este ano para levar informações sobre a im-
portância da previdência complementar na proteção 
da renda dos membros e servidores. Além da perda 
dos adicionais em razão da aposentadoria, também é 
preciso se proteger dos impactos trazidos pela pande-
mia e pela Reforma da Previdência.

O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo Vieira 
de Oliveira, fez a abertura e o encerramento da live. O 
Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, 
foi o responsável pela apresentação. A Gerente de Co-
municação e Marketing, Paolla Dantas, fez a mediação. 
Participaram do evento representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul 
(Sintrajufe/RS); Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário Federal no Estado de Sergipe (Sindjuf/SE); Sin-

AFunpresp-Jud realizou live sobre planejamento 
previdenciário, em parceria com a Associação 
dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho 

(Astrisutra), na última segunda-feira (7/6), pelo canal da 
Fundação no YouTube. Na ocasião, Edmilson Enedino 
das Chagas, Diretor de Seguridade da Funpresp-Jud, 
abordou de forma clara e direta o impacto da Reforma 
da Previdência sobre a renda dos membros e servido-
res federais e dos seus familiares.

Edmilson destacou que muitos ainda não pararam 
para se informar ou para fazer os cálculos do impacto 
na renda ocasionados pela reforma. Ele abriu a apre-
sentação demonstrando a perda de renda na inativi-
dade, inclusive para aqueles que não estão limitados 
ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
Alertou, também, sobre a previsão Constitucional de 
extinção do Regime Próprio de Previdência Social 
(CF/88, art. 40, § 22, I) e sobre a permissão para im-
plementar contribuição extraordinária para preser-
var o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (CF/88, 
art. 149, § 1ª-B).

O Diretor também destacou as mudanças trazidas pela 

dicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 
no Rio Grande do Norte (Sintrajurn); Sindicato dos Ser-
vidores do Poder Judiciário e do MPU no DF (Sindjus/
DF); Sindicato dos Agentes Públicos Federais do Poder 
Judiciário da União e dos Órgãos que Congregam as 
Funções Estatais Essenciais à Justiça Federal Comum 
e Especializada no Estado do Paraná (Sinjuspar/PR), 
Associação Nacional dos Procuradores da República 
(ANPR), Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judici-
ário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg) e 
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da União (Fenajufe).

A previdência complementar é facultativa e pode ser a 
salvaguarda dos membros e servidores diante das su-
cessivas perdas de direitos. No entanto, muitos ainda 
não sabem que qualquer membro ou servidor efetivo 
pode aderir à Funpresp-Jud e não apenas aqueles limi-
tados ao teto de benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS). Clique aqui e saiba mais sobre 
como foi a live.

Emenda Constitucional nº 103/2019. “Será preciso con-
tribuir mais, por mais tempo, para receber menos, por 
menos tempo”, comentou Edmilson. Ele alertou sobre 
a situação da pensão por morte, que prevê a possibili-
dade de recebimento de pensão por morte pelo perío-
do de apenas quatro meses.

Sobre a acumulação de pensão, Edmilson destacou o 
art. 24 da EC nº 103/2019, que pode ocasionar redução 
significativa da renda, uma vez que apenas um dos be-
nefícios será integral.

Edmilson falou sobre a importância de os membros e 
servidores que estão limitados ao teto do RGPS aderi-
rem à Funpresp-Jud para complementar a renda futu-
ra e também para não perderem a oportunidade de 
acumular em dobro, uma vez que a sua instituição, na 
condição de patrocinador, contribuirá com o mesmo 
valor. Lembrou, ainda, que aqueles enquadrados nos 
regimes anteriores de previdência, não submetidos ao 
teto do RGPS, também podem ser participantes vincu-
lados da Funpresp-Jud, contribuindo sozinhos e usu-
fruindo do benefício fiscal e do direito de contratar a 
Cobertura Adicional de Riscos (CAR). 

Funpresp-Jud faz live para associações e sindicatos

Planejamento Previdenciário é tema de 
live realizada em parceria com Astrisutra

https://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-apresenta-campanha-de-adesao-2021-para-associacoes-e-sindicatos-do-poder-judiciario-da-uniao-e-do-mpu/


NOTÍCIAS

Pelo segundo ano consecutivo, a festa julina da 
Funpresp-Jud teve edição virtual. A equipe se 
reuniu através do Google Meet, no dia 2 de ju-

lho. Sérgio Cabral, gerente de Contabilidade, conduziu 
brincadeiras como adivinhação de fotos de colegas e 
leitura de trava-línguas, que valeram prêmios patroci-
nados pelos diretores. Os melhores looks julinos foram 
escolhidos através de votação e também ganharam 
prêmios.

O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, o Di-
retor de Administração, Marco Antônio Garcia, e o Di-
retor de Investimentos, Ronnie Tavares, aproveitaram 
a ocasião para conversar com a equipe.

Amarildo registrou que vários colegas chegaram à 
Fundação durante a pandemia, já em trabalho remoto. 
Apesar de sentir falta do convívio presencial, Amarildo 

destacou que a Fundação tem conseguido entregar re-
sultados e manter a regularidade do trabalho graças 
à tecnologia, que também permite que todos possam 
se ver, como ali na festividade. Os aniversariantes de 
maio, junho e julho também foram cumprimentados.

O Diretor de Administração registrou a saudade das 
festas juninas na sede e o valor da festividade no am-
biente corporativo. Ele também manifestou a expecta-
tiva para os próximos encontros presenciais.

O Diretor de Investimentos passou mensagem de oti-
mismo para todos. Responsável por acompanhar e 
analisar a evolução da Covid-19 no Distrito Federal, 
para fins de tomada de decisão pela Diretoria Execu-
tiva, ele registrou a expectativa de que até dezembro 
haverá uma melhora nos números da pandemia, a 
ponto de permitir a realização de encontro presencial.

Festa Julina virtual
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