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| EDITORIAL |

Olá! 

Nesta segunda edição de 2021, o Informativo 
do Patrocinador traz informações relevan-
tes sobre o plano de benefícios JusMP-Prev e 
sobre a Funpresp-Jud. Aqui ao lado, você en-
contrará informações sobre o material que 
disponibilizamos para contribuir com o escla-
recimento de dúvidas daqueles que podem, 
mas ainda não aderiram ao plano de benefí-
cios administrado pela Fundação. 

Outra matéria é sobre o processo eleitoral em 
andamento na Funpresp-Jud para a escolha 
de Conselheiros. Destacamos a importância 
da ética e da transparência em sua condução 
e também apresentamos as duas chapas.

Falamos também sobre o novo Plano de Cus-
teio da Funpresp-Jud, que beneficiou os par-
ticipantes patrocinados e vinculados com o 
aumento de recursos destinados à Reserva 
Acumulada Normal (RAN). 

Divulgamos os resultados dos investimen-
tos referentes ao mês de março. O Plano de 
Benefícios apresentou retorno de 0,98% em 
termos nominais e 0,05% em termos reais, 
voltando a mostrar resultado mensal posi-
tivo após dois meses de queda, porém ainda 
abaixo do benchmark do PB no mês (1,51% em 
termos nominais e 0,57% em termos reais).

Trazemos, ainda, informações sobre os ma- 
nuais e sobre o vídeo com orientações aos 
participantes sobre o preenchimento do Im-
posto de Renda.

Não deixe de ler essas e outras matérias desta 
edição! Contamos com o seu importante apoio 
na divulgação das informações. Até breve!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

Qualquer membro ou servidor federal titular de 
cargo efetivo do Poder Judiciário da União ou 
do Ministério Público da União que esteja en-

quadrado no regime anterior de previdência, não sub-
metido ao teto do RGPS, pode se inscrever como par-
ticipante vinculado na Funpresp-Jud. A partir de uma 
contribuição mensal mínima de R$ 97,74, é possível in-
vestir em previdência complementar, sem abrir mão do 
respectivo regime. Fizemos um vídeo sobre o assunto, 
clique aqui para assistir!

Além de destacar a importância da reserva financeira 
para o futuro, o vídeo também apresenta outras vanta-
gens de aderir ao plano de benefícios JusMP-Prev. Uma 
delas é a oportunidade de contratar a CAR- Cober-
tura Adicional de Risco de Morte e/ou Invalidez, 
com desconto em folha de pagamento e imposto de 
renda retido na fonte. E por falar em benefício fiscal, 
o participante vinculado também pode obter até 12% 
de dedução sobre todas as contribuições que fizer à 
Funpresp-Jud.

O participante vinculado também pode portar para a 
Funpresp-Jud o valor que tiver em plano PGBL em ou-
tra entidade/banco ou seguradora, sem a cobrança de 
taxas ou impostos. 

A Funpresp-Jud não cobra taxa de administração. O 
participante vinculado paga apenas taxa de carrega-
mento sobre suas contribuições mensais, atualmente 
no valor mínimo de R$ 4,39. Não há incidência de taxa 
de carregamento sobre as contribuições facultativas.

Como melhorar a 
aposentadoria de 

quem está no regime 
antigo?

Adaptação - Ilustração Freepik

https://youtu.be/1JZcBF-nLTE
https://www.funprespjud.com.br/car/
https://www.funprespjud.com.br/car/
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As eleições Funpresp-Jud 2021 ocorrerão no pe-
ríodo das 10 horas do dia 20 de maio às 17 ho-
ras do dia 30 de maio (horário de Brasília), por 

meio de sistema eletrônico de votação. Clique aqui 
para conhecer os candidatos. Serão eleitos dois conse-
lheiros, sendo uma vaga para o Conselho Deliberati-
vo e uma para o Fiscal. Cada titular terá o seu suplen-
te. O mandato será de quatro anos. Poderão votar os 
participantes e assistidos do Plano de Benefícios JusM-
P-Prev cadastrados no sistema da Funpresp-Jud até o 
dia 5 de abril deste ano. 

Foram homologadas duas chapas concorrentes, 
numeradas de acordo com a ordem de inscrição. A 
Chapa 1, “Juntos na Funpresp-Jud”, traz Patrícia Silva 
Bernadi Peres (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios) como candidata titular ao CD e Pedro 
Vaz Sammarco Freitas (Superior Tribunal Militar) como 
suplente. Thiago Bergmann de Queiroz (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) é o candidato titular ao CF, tendo como 
suplente Paulo Jábali Júnior (Ministério Público do Tra-
balho). Assista ao vídeo da Chapa 1 aqui.

A Chapa 2, “Inovação”, traz Celso de Oliveira e Sousa 
Neto (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios) como candidato titular ao CD e Gustavo San-
ches (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) como 
suplente. Para o CF, apresenta Rodrigo Mendes Cer-
queira (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) como 
candidato a membro titular e Jailton Mangueira Assis 
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territó-
rios) como suplente. Assista ao vídeo da Chapa 2 aqui.

Até o dia 19 de maio, as chapas poderão divulgar as 
suas propostas e buscar votos juntos aos participan-
tes, lembrando que é vedado o fornecimento de da-
dos pessoais dos participantes, nos termos do artigo 
44 do Regulamento Eleitoral. Isso vale, inclusive, para 
quem tem acesso ao Portal do Patrocinador e aos em-
pregados da Funpresp-Jud. Os candidatos que utiliza-
rem dados pessoais, obtidos nos órgãos patrocinado-

res, em outros órgãos ou entidades para a realização 
da campanha eleitoral deverão obter consentimento 
prévio dos participantes, em observância à Lei Geral de 
Proteção dos Dados Pessoais (LGPD).

A Funpresp-Jud tem buscado garantir a ética e a trans-
parência do processo eleitoral, características sempre 
presentes nas atividades da Fundação. Além da criação 
de página especial dedicada às Eleições Funpresp-Jud 
2021 no site da entidade, foram publicadas matérias e 
vídeo sobre o assunto. Também foram enviadas infor-
mações por e-mail aos participantes, Representantes 
Funpresp-Jud, conselheiros, membros dos Comitês e 
equipe da Fundação, bem como às áreas de Comunica-
ção dos órgãos patrocinadores e mídia especializada. 
A Comissão Eleitoral tem esclarecido dúvidas através 
do e-mail eleicoes@funprespjud.com.br.

Participar do processo eleitoral, se candidatando ou 
escolhendo os seus representantes, é uma importan-
te contribuição à governança e à fiscalização da enti-
dade. Frederico Franco Alvim, Analista Judiciário do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), um 
dos órgãos patrocinadores da Funpresp-Jud, escreveu 
o artigo “O papel da ética no processo eleitoral”. 
Publicado no site da Escola Judiciária Eleitoral, o texto 
é pertinente não apenas para analisar o processo elei-
toral político, mas também todos os demais processos 
eleitorais. Leia o artigo aqui! 

Eleições
Funpresp-Jud
2021: ética e 

transparência

https://www.funprespjud.com.br/processo-eleitoral-2021/
https://youtu.be/Cl8u2fpLBBY
https://youtu.be/b1SeF2eF2Fs
https://youtu.be/dhLgi06SCrY
mailto:eleicoes%40funprespjud.com.br?subject=
https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-4-ano-5/copy_of_por-que-a-urna-eletronica-e-segura
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O  novo Plano de Custeio da Funpresp-Jud entrou 
em vigência no dia 1º de abril deste ano, com 
validade até 31 de março de 2022. A partir da 

ocasião, o participante patrocinado foi beneficiado 
pelo aumento do percentual das contribuições des-
tinado à reserva individual, conhecida como Reserva 
Acumulada Normal (RAN). O participante vinculado 
também foi beneficiado com aumento da sua Reserva 
Acumulada Suplementar (RAS).

De acordo com o novo Plano, o percentual das contri-
buições mensais destinado ao Custeio Administrativo 
caiu de 5 para 4,5% para os participantes patrocinados 
e vinculados. 

Já para a constituição do Fundo de Cobertura de Be-
nefícios Extraordinários (FCBE) dos participantes 

patrocinados, foi mantido o percentual de 13,67%, e 
o percentual destinado à RAN subiu de 81,33% para 
81,83%, garantindo mais dinheiro à reserva. O estudo 
atuarial verificou a necessidade de manter a taxa do 
FCBE para garantir o pagamento dos benefícios de in-
validez, morte, aporte extraordinário e sobrevivência.

O Plano de Custeio é revisado pelas Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar (EFPC), com perio-
dicidade mínima anual. Ele define quais são as contri-
buições necessárias a serem feitas pelos participantes 
ativos, assistidos e órgãos patrocinadores para manter 
o equilíbrio do plano de benefícios. A Funpresp-Jud re-
aliza anualmente dois estudos, sendo um para avaliar 
a taxa de carregamento para o custeio administrativo 
e outro para determinar o percentual para o custeio 
do FCBE.

Novo Plano de Custeio da Funpresp-Jud garante 
mais dinheiro na reserva individual do participante

Veja, na prática, o impacto da alteração do Plano de Custeio para um participante patrocinado*:

Tipo de Participante

Idade Atual
Idade na data do benefício na Funpresp-Jud (em anos)
Prazo de Acumulação (em anos)
Valor da Base de Contribuição (R$)
% Desejado para contribuição Patrocinada
Valor do Teto RGPS (R$)
Base de Contribuição (R$)
Valor da Sua Contribuição (R$)
Constituição da Reserva Acumulada Normal (RAN) (R$)
Reserva Individual Total (R$)
Valor do Benefício Bruto Projetado na Funpresp-Jud (R$)

Rentabilidade real estimada (a.a.)
Prazo de recebimento do benefício (em anos)

Patrocinado

35
65
30

15.000,00 
8,5%

 6.433,57
8.566,43
728,15

592,20  |  595,85
877.993,30  |  883.404,78

4.587,65  |  4.615,93 

4%
22,07

* simulação hipotética
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https://www.funprespjud.com.br/entendendo-um-pouco-mais-sobre-o-fundo-de-cobertura-de-beneficios-extraordinarios/
https://www.funprespjud.com.br/entendendo-um-pouco-mais-sobre-o-fundo-de-cobertura-de-beneficios-extraordinarios/
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

Plano de Gestão
Administrativa - PGA

Plano de Benefícios
PB

Acumulado
até mar/20210,13% -0,04%

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
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
31/mar/2021

24
5.520

29.314
76.694

160.202
327.550
733.649

1.028.554
1.316.703

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
30.883
26.546

26.128
28.772
48.461
92.969

173.805
344.799
758.030

1.059.437
1.343.249

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

Acumulado
até mar/2021

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |

20.587 Patrocinados
393 Vinculados
55 BPD

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0

JUS
TIÇ

A T
RA

BA
LH

IST
A

JUS
TIÇ

A F
ED

ER
AL

MPU

TJD
FT ST
J

ST
F

JUS
TIÇ

A M
ILI

TA
R

CN
J

CN
MP

OU
TR

O 
ÓR

GÃ
O

JUS
TIÇ

A E
LEI

TO
RA

L

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

Total

Membro

2.155
31
2
1
-
1

2.190

Analista

7.663
173
16
20
4
-

7.876

Técnico

10.767
189
20
34
14
4

11.028 

Auxiliar

2
-
-
-
-
-

2

POR CATEGORIA

10.962                 10.134

POR SEXO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

2.399

2.047

938

881

762

746

717

558

542

493

MPF

TJDFT

TRT2

MPT

TRT3

TRT1

MPDFT

STJ

TST

TRT15

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES

TOTAL: 21.096 / MAR 2021

POR CARGO

POR RAMO DOS PATROCINADORES

Data de extração dos dados: 14/04/2021  - referente ao mês de março

21.096

19,31%
4.073

34,03%
7.180

18,72%
3.949

12,06%
2.544 9,70%

2.047
2,65%
558

1,49%
315

0,82%
173

0,64%
134

0,55%
117

0,03%
6

38 No prazo opção institutos
18 Autopatrocinados
5   Assistidos
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ORelatório de Investimentos da Funpresp-
-Jud referente ao mês de março já pode ser 
consultado no site da Fundação. Clique aqui. 

Para consultar a rentabilidade, acesse aqui. 

Em março, o Plano de Benefícios da Funpresp-Jud 
apresentou retorno de 0,98% em termos nominais 
e 0,05% em termos reais, voltando a mostrar re-
sultado mensal positivo após dois meses de que-
da, porém ainda abaixo do benchmark do PB no mês 
(1,51% em termos nominais e 0,57% em termos re-
ais). No acumulado de 2021, o retorno nominal foi 
de 0,11% e real de -1,90%, ante 3,05% e 0,98% do 
benchmark em termos nominais e reais, respectiva-
mente.

Já as Reservas do Plano de Benefícios encerraram o 
mês com retorno de 0,90% em termos nominais e 
-0,03% em termos reais, também inferior ao bench- 
mark no período. No acumulado de 2021, o retorno 
nominal foi de -0,33% e real de -2,34%, ficando tam-
bém abaixo do benchmark no trimestre. 

O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários 
(FCBE) encerrou o mês com retorno de 1,42% em 
termos nominais e 0,48% em termos reais, também 
ficando abaixo do benchmark no período. No acumu-
lado de 2021, o retorno nominal foi de 2,96% e real 
de 0,89%, ficando abaixo do benchmark no trimes-
tre.

Os números refletem a nova elevação nas taxas de 
juros dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos, 
que se propagou para os mais diversos países. Por 

outro lado, houve valorização tanto dos ativos de 
Renda Variável quanto dos Investimentos no Exte-
rior no período, fazendo com que as Reservas do 
Plano de Benefícios voltassem a apresentar retorno 
positivo no mês, embora ainda abaixo do benchmark 
tanto no mês quanto no acumulado de 2021.

Em relação ao FCBE, os já citados efeitos negativos 
da Renda Fixa foram pouco significativos, pois o Fun-
do tem 77,9% dos investimentos em títulos de Renda 
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.

De acordo com a Diretoria de Investimentos da 
Funpresp-Jud, o cenário macroeconômico mundial 
vem apresentando sinais contraditórios, sendo posi-
tiva a vacinação mais acelerada em alguns países e a 
expectativa de retomada da atividade econômica de 
maneira mais forte daqui a alguns meses. Por outro 
lado, a preocupação com uma reflação nos EUA vem 
impactando as curvas de juros nos diversos países. 
Especificamente no caso brasileiro, a conjuntura po-
lítico-econômica permanece desafiadora, o que não 
favoreceria a tomada de riscos de maneira relevante, 
embora para um horizonte de médio e longo prazos, 
os atuais níveis de preços dos ativos sejam atrativos.

Em março, a carteira de investimentos do Plano de 
Benefícios finalizou o período com 72,7% dos recur-
sos em Renda Fixa, 11,8% em Renda Variável, 3,7% 
em Investimentos Estruturados, 8,7% em Investi-
mentos no Exterior e 3,1% em Imobiliário.

Funpresp-Jud divulga o resultado 
dos investimentos em março

Data

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

Plano de Benefícios

72,7%
21,7%
50,3%
0,7%

11,8%
3,7%
8,7%
3,1%
100%

Reserva Participantes

69,1%
24,5%
43,8%
0,8%

13,1%
4,3%
9,9%
3,6%
100%

FCBE

94,9%
4,8%

90,0%
0,0%
4,0%
0,0%
1,1%
0,0%
100%

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

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transparencia/Relatorios/2021/Investimentos/relatorio-investimentos_03_2021.pdf
https://www.funprespjud.com.br/participante/rentabilidade/#1460506394250-db13e965-5667
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AFunpresp-Jud preparou um 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!

Para auxiliar os assistidos, recebedores de benefícios 
em prestação única e resgate, elaboramos o Manual 
de Preenchimento de Imposto de Renda – Resgate e 
Benefícios. Clique aqui para acessar!

Ainda em relação ao Imposto de Renda 2021, tam-
bém divulgamos matéria sobre a disponibilização do 
Demonstrativo de Contribuições e sobre o envio 
de e-mail com a Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (DIRF).

Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Re-
lacionamento com o Participante da Funpresp-Jud, 
através do e-mail sap@funprespjud.com.br ou tele-
fone (61) 3217-6598. O atendimento telefônico é rea-
lizado de segunda à sexta, das 10h às 17 horas.

Manual e vídeo com 
orientações para o 
preenchimento do 

Imposto de Renda 2021

Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, celebra-
do em 7 de abril, a Funpresp-Jud realizou live para 
os seus empregados sobre “Saúde Mental em 

Tempos de Pandemia e exercícios de mindfulness”. O 
evento online foi conduzido pela Cristina Nicoli, Psicó-
loga e instrutora de Mindfulness pelo Instituto de Psi-
quiatria da Faculdade de Medicina da USP. 

A saúde mental do brasileiro é um problema coletivo 
e exige atenção. Cristina trouxe números divulgados 
pela Você S/A, referentes ao estudo realizado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2020, 322 
milhões de pessoas conviveram com a depressão. No 

Brasil, 18,6 milhões de pessoas sofreram com o trans-
torno de ansiedade mental. O crescimento de afasta-
mentos e aposentadorias por invalidez causadas por 
doenças mentais foi de 26% no ano passado. Clique 
aqui e saiba mais o evento!

Os Diretores Marco Antônio Garcia, Amarildo Vieira 
de Oliveira e Edmilson das Chagas aproveitaram a 
ocasião para compartilhar experiências das suas ro-
tinas durante a pandemia e o trabalho remoto. Tam-
bém motivaram a equipe diante do cenário enfrenta-
do por todos há mais de um ano. 

MANUAL DE
PREENCHIMENTO
DE IMPOSTO 
DE RENDA
Exercício de 2021

D i s e g / D i r a d

Dia Mundial da Saúde:
Live sobre Saúde Mental
e Mindfulness

http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Banners/Banners-Home/Geral/IRPF/manual-irpf.pdf
https://youtu.be/HmPdmP2Qmxs
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/
http://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-encaminha-dirf-aqueles-que-receberam-resgates-ou-beneficios-em-2020/
http://www.funprespjud.com.br/funpresp-jud-encaminha-dirf-aqueles-que-receberam-resgates-ou-beneficios-em-2020/
mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=
https://www.funprespjud.com.br/dia-mundial-da-saude-funpresp-jud-promove-live-sobre-saude-mental-e-mindfulness/
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Os Representantes Funpresp-Jud e os servidores 
das áreas de Gestão de Pessoas e de Pagamen-
to dos órgãos patrocinadores possuem grande 

importância no atendimento aos membros e servido-
res federais titulares de cargo efetivo do Poder Judici-
ário da União e do Ministério Público. 

Os Representantes Funpresp-Jud são os primeiros a 
apresentar a Fundação àqueles que que ingressam 
nos órgãos patrocinadores. Também orientam mem-
bros e servidores do regime anterior de previdência, 
não submetidos ao teto do RGPS, a se inscreverem 
como participante vinculado. Eles também acompa-
nham toda a jornada dos participantes até o momen-
to da aposentadoria, esclarecendo dúvidas e ope-
racionalizando atualizações e pagamentos, dentre 
outras atividades. 

Para que todas essas atividades ocorram com suces-
so e agilidade, a equipe da Funpresp-Jud precisa estar 
sempre próxima, atenta e disponível às demandas 
apresentadas por esses importantes elos junto aos 
participantes. Um exemplo disso é o relato enviado 
por Paulo Corrêa, da Gerência de Pagamento de Ser-
vidores do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Re-
gião (TRT-18). Após esclarecer dúvida sobre Benefício 
Especial, ele aproveitou a oportunidade para elogiar 
toda a equipe que trabalha na Funpresp-Jud: “Sempre 
que tive alguma dúvida, precisei de auxílio ou de algu-
ma documentação referente a servidor participante 
do plano, o atendimento foi muito rápido e eficiente. 
Vocês sempre são muito atenciosos e buscam nos au-
xiliar em todas as demandas. Muito obrigado e para-
béns a todos vocês! Esse tipo de atendimento deveria 

ser o padrão de toda a administração pública, seja ela 
Federal, Estadual ou Municipal”, registrou. 

Muitos outros relatos costumam chegar à Fundação 
e motivam a equipe, como o de Tiago Rodrigues, da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 21ª Região (TRT-21): “Vocês são 
muito eficientes no atendimento por e-mail. Talvez se 
tivesse um canal por chat poderia ser mais uma forma 
de estar próximo dos participantes e patrocinadores. 
Contudo, vocês são tão rápidos que o e-mail parece 
um chat. Parabéns!”.

O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo Viei-
ra de Oliveira, reforça: “nós estamos aqui para ajudar 
e ser parceiros na construção da previdência comple-
mentar dos servidores públicos dos nossos órgãos 
patrocinadores. É muito bom saber que os órgãos pa-
trocinadores reconhecem o esforço e a dedicação da 
nossa equipe”.

A figura do Representante foi criada pela Resolução 
Conjunta nº 1, do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Ministério Público da União (MPU), de 23/6/2015. 
Desde então, os órgãos do Poder Judiciário da União, 
do MPU e o Conselho Nacional do Ministério Público 
ficaram responsáveis por designar, no mínimo, dois 
servidores para atuar como Representantes da Fun-
dação dentro de cada patrocinador. Temos um vídeo 
sobre o assunto em nosso canal no Youtube. Clique 
aqui para assistir! A lista com os nomes e contatos 
de todos os Representantes Funpresp-Jud está dispo-
nível no site da Fundação ou no Portal do Partici-
pante.

A parceria da Funpresp-Jud com os órgãos 
patrocinadores
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https://youtu.be/Da9W2Ulrkno
https://www.funprespjud.com.br/representante-funpresp-jud/
https://participante.funprespjud.com.br/login
https://participante.funprespjud.com.br/login
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O  Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo 
Vieira de Oliveira, participou da palestra online 
“A Magistratura e a Reforma da Previdência (EC 

nº 103/2019): E agora? Aspectos teóricos e práticos”, 
promovida pela Escola Judicial do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região (Campinas), no dia 26 de 
março. O evento foi conduzido pelo desembargador 
Eduardo Zanella e também teve como palestrantes os 
juízes Carlos Alberto Pereira de Castro e Guilherme Fe-
liciano. 

As novas regras para invalidez, pensão e acumulação 
de benefício foram citadas, além da situação de in-
segurança diante de possíveis novas mudanças que 
venham a retirar mais direitos previdenciários ou até 
a realizar cobranças extraordinárias para equacionar 
o déficit do Regimente Próprio de Previdência Social 
(RGPS). 
 
A EC 103/2019 excluiu doenças graves e alterou o pa-
drão 60% +2%. O membro ou servidor que permane-
ceu no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e 
que tiver 30 anos de contribuição, por exemplo, re-
ceberá 80% da média dos salários das contribuições. 
Apenas com 40 anos de contribuição receberá 100%. Já 
aquele que entrou após a limitação ao teto do Regime 
de Previdência Geral (RGPS), se tiver menos de 20 anos 
de contribuição receberá 60% ou menos, ou seja, R$ 
3.859,80. Apenas acidente em serviço ou doença labo-
ral permitem o recebimento de 100%.

As mudanças na regra de concessão à pensão também 
foram destacadas. Desde janeiro de 2021, foi extinta a 
pensão vitalícia por “viuvez”. Quem tiver 44 anos, por 
exemplo, receberá a pensão por 20 anos, cessando 
aos 64 anos de idade. Os “viúvos” dos membros ou 
servidores que tinham menos de 18 contribuições ou 
casamento/união inferior a dois anos receberão ape-
nas quatro meses de pensão. Também houve altera-
ção nas regras da pensão para os dependentes. Com a 
fixação da regra de 50% + 10% por dependente. O juiz 
Carlos Alberto destacou o exemplo do membro que 
se aposentar com R$ 33.689,11, que deixará pensão 
de R$ 20.213,46. Isso poderá aumentar se houver de-
pendente, subindo R$ 3.300,00 por cada um e apenas 
enquanto for dependente.

A Cobertura Adicional de Risco de Morte e/ou Invali-
dez (CAR) foi citada por Amarildo, como uma impor-
tante ferramenta para minimizar os impactos dessas 
alterações. Ela pode ser contratada pelos migrados ou 
pelos que não migraram de regime de previdência. No 

primeiro caso dos migrados, os membros ou servido-
res serão participantes patrocinados, que recebem a 
contrapartida patronal, no segundo caso, eles podem 
aderir à Funpresp-Jud como participantes vinculados e 
usufruir também dos benefícios contratados pela CAR. 

Ele também esclareceu a diferença entre a CAR e um 
seguro comum, uma vez que a finalidade é garantir a 
cobertura do saldo de conta projetado que o mem-
bro ou servidor acumularia até a sua aposentadoria. 
O valor será depositado à Funpresp-Jud e garantirá a 
concessão do benefício suplementar, para ele ou para 
o seu beneficiário, dependendo do sinistro. Outra di-
ferença é que o pagamento é descontado em folha de 
pagamento, com abatimento de Imposto de Renda na 
fonte.

Inclusive, Amarildo mostrou uma simulação hipotética 
de participante nascido em 1970, que contrate a CAR 
para morte, com capital segurado de R$ 2.500.000,00. 
Ele pagará R$ 550,25 por mês, haverá abatimento de 
Imposto de Renda na fonte. Informações sobre a CAR 
podem ser obtidas aqui. Assista aqui ao vídeo sobre 
o assunto.

Amarildo também destacou que as contribuições fei-
tas à Funpresp-Jud, excluindo a natalina, estão isen-
tas do Imposto de Renda até o limite de 12% da ren-
da bruta tributável anual. E que o plano de benefícios 
JusMP-Prev conta com um importante diferencial, que 
é o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários 
(FCBE) para os participantes patrocinados. Ele é um 
fundo de natureza coletiva, destinado à cobertura dos 
benefícios não programados, formado por parcelas 
da contribuição do participante e do patrocinador, do 
qual serão vertidos montantes, a título de contribui-
ções extraordinárias, à reserva individual mantida em 
favor do participante ou, se for o caso, do seu benefici-
ário. Ele atende situações como morte do participante, 
invalidez do participante; aposentadorias especiais e 
das mulheres, nas hipóteses dos incisos III e IV do § 
2º do art. 17 da Lei 12.618/2012; e sobrevivência do 
assistido. Mais informações podem ser consultadas no 
Regulamento do Plano.

O juiz Guilherme Feliciano, por sua vez, destacou as 
ações impetradas pela Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), de forma 
individual ou coletiva com outras entidades, relaciona-
das às mudanças na previdência social. Dentre elas, as 
ADIs 3308, 3363, 3398, 4885 e 5533, por exemplo.

Debate sobre Reforma da Previdência promovido pela Escola 
Judicial do TRT-15

https://www.funprespjud.com.br/car/
https://youtu.be/S00pGK7IcuE
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Plano-de-Beneficios-FunprespJud_2018.pdf
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A primeira edição do Conexão Funpresp-Jud deste 
ano foi realizada no dia 4 de março, pelo Google 
Meet, e reuniu cerca de 150 convidados, dentre 

empregados, Diretores, Conselheiros, Facilitadores e 
Representantes Funpresp-Jud. Dentre os órgãos patro-
cinadores, 34 foram identificados, sendo eles: STF, CNJ, 
STJ, TST, TJDFT, MPF/PGR, PR-PE, MPT/PGT, PRT-2, TRT-
1, TRT-2, TRT-3, TRT-4, TRT-7, TRT-11, TRT-12, TRT-15, 
TRT-17, TRT-21, TRT-23, TRE-G0, TRE-SP, TRE-ES, TRE-
-BA, TRE-PE, TRE-PR, TRE-RN, TRF-1, TRF-3, TRF-4, SJ-MS, 
SJ-MG, SJ-RN e SJ-SP.

O Diretor de Seguridade da Fundação, Edmilson Enedi-
no das Chagas, o Gerente de Arrecadação e Cadastro, 
Giovani Alves Rocha, e o Gerente de Tecnologia e Infor-
mação, Marcus Vinícius Tinoco, foram os responsáveis 
pela apresentação mediada pela Gerente de Comuni-
cação e Marketing, Paolla Dantas. O Diretor-Presidente 
da Fundação, Amarildo Vieira de Oliveira, foi o respon-
sável pelo encerramento. 

O objetivo do encontro foi apresentar previamen-
te o novo Portal do Participante aos Representantes 
Funpresp-Jud e Facilitadores, de forma que eles pudes-
sem tirar as suas dúvidas antes do lançamento. Além 

disso, também foi uma oportunidade para ouvir co-
mentários e sugestões que irão permitir futuros ajus-
tes e o desenvolvimento de novas soluções.

Durante o evento também foram apresentadas duas 
outras importantes novidades, que ainda estão em 
fase de desenvolvimento: o aplicativo mobile e o em-
préstimo consignado ao participante. 

O aplicativo irá permitir que o novo Portal do Partici-
pante chegue aos dispositivos móveis, trazendo fun-
ções como painel, extratos, cadastro, simulador e 
notificações. A ferramenta está em fase de desenvol-
vimento por fornecedor e a previsão de lançamento é 
para o final do primeiro semestre.

Já o empréstimo consignado ao participante segui-
rá as regras estabelecidas pela Resolução nº 4.661, 
de 2018, do Conselho Monetário Nacional, e já está 
previsto na Política de Investimentos 2021 -2025 e no 
Plano Gerencial de Investimentos 2021 da Fundação. 
Ainda em fase de desenvolvimento interno, quando 
for lançado, poderá ser solicitado por qualquer parti-
cipante, de acordo com os parâmetros que vierem a 
ser fixados. 

1º Conexão Funpresp-Jud 
de 2021 reúne cerca de 
150 convidados

Palestras, treinamentos e materiais de divulgação da Funpresp-Jud
O órgão patrocinador que quiser realizar palestra ou treinamento sobre o Plano de Benefícios da Fundação 
pode solicitar pelo e-mail sap@funprespjud.com.br ou pelo telefone (61) 3217-6598.
 
O material de divulgação está disponível para envio a qualquer lugar do Brasil sem custo de postagem e tam-
bém pode ser acessado pelo link: http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/.

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4661
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4661
mailto:sap%40funprespjud.com.br?subject=
http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/

