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CAPA

Aniversário de 4 anos
da Funpresp-Jud

O

aniversário da Funpresp-Jud teve o seguinte lema este ano: “ O aniversário
é nosso, mas quem comemora é você!” . Foram realizados dois eventos comemorativos em Brasília, um no Supremo Tribunal Federal (STF), em 23/10, e
outro na Procuradoria-Geral da República (PGR), em 6/11.
Nesses quatro anos de existência, completados no dia 14 de outubro, os participantes da Entidade têm motivos para comemorar: a Fundação administra hoje um patrimônio de R$ 151 milhões e já conta com mais de 8.900 participantes.
Os eventos reuniram cerca de 150 pessoas, dentre elas participantes do Plano de
Benefícios JusMP-PREV, membros e servidores, autoridades dos órgãos patrocinadores, Diretores-Gerais e Secretários de Gestão de Pessoas, bem como membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva e equipe da Funpresp-Jud.
Foram apresentados os resultados alcançados nesses 4 anos de funcionamento e
foram dadas explicações sobre a migração de regime.
Na ocasião foram sorteados brindes para participantes, membros e servidores presentes.

EDITORIAL
Nesta edição comemoramos os 4 anos de
funcionamento da Funpresp-Jud e apresentamos novos projetos, tais como o lançamento da Plataforma de EaD e a Revista
em Quadrinhos da Turma da Judi, publicação para os filhos de nossos participantes.
Outra novidade é o lançamento do Concurso de Fotografias, uma das modalidades do
Prêmio Funpresp-Jud 2018, no qual somente poderão se inscrever os participantes do
Plano de Benefícios JusMP-Prev.
Continue a acompanhar os rendimentos do
seu patrimônio e aproveite o mês de novembro para fazer a revisão do percentual
de suas contribuições, inclusive das facultativas. Até o final do ano, você também tem
a oportunidade de fazer contribuições adicionais esporádicas e pagar menos imposto
de renda na declaração anual do IRPF.
Por fim, confira nossa participação no 38º
Congresso Brasileiro da Abrapp, com apresentação de boas práticas e inovações da
Fundação, que já são referência no sistema
de previdência complementar.

Boa leitura!
Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Cadastro
É importante manter o 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.

Plataforma

EAD
A

Funpresp-Jud lançou a plataforma de Ensino a Distância (EaD) com o primeiro curso “Noções básicas sobre o
Regime de Previdência Complementar (RPC) do servidor
público federal”.
A última turma de 2017 finaliza em 15 de dezembro e no início
de 2018 serão abertas inscrições para as novas turmas.
O curso é autoinstrucional, gratuito, de livre acesso a qualquer
pessoa interessada, com conteúdos e exercícios distribuídos
em 5 módulos, com 30 horas/aula.

Sistema tributário aplicável à Previdência Complementar e Normas legais e regulamentares.
O curso visa incorporar a cultura financeira e previdenciária, reconhecer os conceitos básicos de previdência complementar, identificar quem está subordinado às regras do RPC e aqueles que
possuem direito ao benefício especial, distinguir os benefícios e
institutos do Plano de Benefícios e relacionar os regimes de tributação à fase de acumulação e de recebimento dos benefícios.

São utilizados exemplos práticos e contextualizados à realidade dos membros e servidores, com uma linguagem apropriada
que leve os participantes a aprenderem sozinhos, desenvolvendo um pensamento reflexivo sobre o tema.

Ao final dos módulos os participantes deverão estar aptos a
conhecer as noções básicas sobre o RPC, por meio de conceitos
importantes da previdência complementar para a vida do servidor público, que poderá fazer uso dela como um instrumento
compensatório das perdas salariais ocorridas no período da
aposentadoria.

Os módulos são: Introdução ao RPC, A Previdência Complementar dos servidores públicos, Plano de Benefícios JusMP-Prev,

A plataforma está disponível no site da Funpresp-Jud:
www.funprespjud.com.br

Revisão do percentual é
oportunidade de investimento
na Funpresp-Jud

D

urante o mês de novembro, os participantes do Plano
de Benefícios da Funpresp-Jud JusMP-Prev têm a chance de revisar o percentual de contribuição e investir na
previdência complementar.
A revisão anual permite reavaliar se o que o participante está
acumulando na sua conta individual está de acordo com o
que ele planeja para o futuro.
Para auxiliá-lo, a Fundação disponibiliza simuladores no sítio eletrônico www.funprespjud.com.br e coloca a equipe

à disposição pelo e-mail sap@funprespjud.com.br ou pelo
telefone (61) 3217-6598.
A flexibilidade na formação de poupança de acordo com os
interesses de cada pessoa é uma das principais vantagens
do plano de contribuição definida, que também permite o
acompanhamento permanente do saldo de conta individual.
Outra vantagem para o participante patrocinado é a contrapartida do órgão em que trabalha, que contribui para a conta
individual com o mesmo percentual escolhido pelo servidor,
até o limite de 8,5%.
O membro ou servidor deve optar por contribuir com 8,5%,
usufruir a contribuição máxima que o órgão pode fazer para a
poupança previdenciária, e complementar com contribuições
facultativas a partir de 2,5%, pois planejar hoje é garantir o
futuro de amanhã.

38º Congresso Brasileiro da Previdência
Complementar Fechada

A

Funpresp-Jud novamente participou do 38º Congresso Brasileiro
da Previdência Complementar Fechada da Abrapp, realizado nos dias 4, 5
e 6 de outubro, em São Paulo.

O Diretor de Administração, Marcio
Medeiros, foi um dos debatedores na
Sessão Plenária que abordou o tema
“Ideias Inovadoras x A Espera que Paralisa”, no dia 5 de outubro.
O debate foi sobre o nível de dependência do Estado para inovações dos
mercados e a visão, ainda que parcial,
de que as ações dependem sempre de
terceiros, levando à inércia. Sob essa
perspectiva, a discussão propôs a reflexão do papel dos órgãos de supervisão
e regulação, com vistas à sua estabilidade e autonomia, foco na segurança e,
ao mesmo tempo, na indução do crescimento dos mercados.
Os debatedores foram mediados pelo
jornalista Gilberto Dimenstein, Coordenador do Catraca Livre. Participaram ao
lado do Diretor: Ana Carla Abrão Costa,
sócia da Oliver Wyman; Fabio Gonsalez,
Co-Fundador da FintechLab; e Tiago
Mattos, Futurista e Professor da Singularity University.

Painel do 38° Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada da Abrapp

Marcio Lima Medeiros

Cabe destacar também a participação
do Diretor de Seguridade, Edmilson
Enedino das Chagas, no ”Espaço Boas
Práticas”, com o Case “Webinar – Tecnologias Digitais”. Foi uma oportunidade
de compartilhar a utilização de tecnologias digitais para abordar assuntos
como educação previdenciária, financeira e reforma da previdência, abrangendo um público significativo.
O Congresso é o maior evento do setor, reuniu cerca de 3500 participantes,
e teve como tema central “Uma nova
Realidade: Previdência Complementar
para Todos”.

Edmilson Enedino das Chagas

SEU BOLSO

Oportunidade para
participante reduzir IRPF

O

s participantes do Plano de Benefícios têm uma oportunidade de reduzir o imposto de renda de pessoa física
(IRPF), basta planejar contribuições adicionais esporádicas, preferencialmente até o dia 22/12/2017, para serem deduzidas no ajuste anual do IRPF.
A legislação tributária permite a dedução da contribuição à Previdência Complementar da base de cálculo do imposto, até o limite
de 12% da renda bruta anual tributável. Nesse cálculo não são
consideradas as contribuições patrocinadas (com paridade), poden-

do esse limite chegar a 20,5%, se a alíquota escolhida for de 8,5%.
Com isso, o participante pagará menos imposto de renda e
parte do que seria repassado ao fisco aumentará a poupança
previdenciária e o benefício futuro. A contribuição facultativa
esporádica pode ser feita em valores a partir de 2,5% da respectiva remuneração de participação.
A conta deve ser feita individualmente para aproveitar melhor
o incentivo fiscal e aumentar a reserva individual previdenciária.

Como fazer para realizar o aporte de contribuição facultativa extraordinária?

P

ara as contribuições facultativas esporádicas, o participante deve fazer um DOC/TED ou transferência bancária
para a Funpresp-Jud no Banco do Brasil, ag. 4.200-5, conta 6.458-0, preferencialmente no período da manhã, e encaminhar o comprovante para arquivos@funprespjud.com.br.

O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO

Acumulado
até out/17

9,40%

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até out/17

Obs: A dedução das contribuições somente é possível se for
utilizado o modelo completo da Declaração.

MAIORES PATROCINADORES

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB

Informações: (61) 3217-6598 e sap@funprespjud.com.br.

9,21%

Fonte: Funpresp-Jud

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS
em R$ mil

Ranking das Adesões - Total: 8.988 / Out 2017
1°

Justiça Trabalhista

3.160

2°

MPU

1.930

3°

Justiça Federal

1.358

4°

Justiça Eleitoral

1.132

5°

TJDFT

861

DATA

PB

PGA

TOTAL

6°

STJ

242

31/dez/13

24

26.104

26.128

7°

STF

112

31/dez/14

5.520

23.253

28.772

8°

CNJ

82

31/dez/15

29.314

19.146

48.461

9°

CNMP

73

31/dez/16

76.694

16.275

92.969

10°

Justiça Militar

38

31/out/17

136.925

14.339

151.263

Fonte: Banco do Brasil (Custodiante Qualificado)

Data de extração dos dados: 13/11/2017

Revista em quadrinhos da Turma da Judi

A

Funpresp-Jud lança mais um produto do Programa de
Educação Financeira e Previdenciária da Entidade, para
os filhos dos membros e servidores do Poder Judiciário
Federal e Ministério Público da União. A revista traz a história
“Judi e os porquinhos” e diversos passatempos para o público
infantil.
A Turma da Judi tem o objetivo de abordar de forma lúdica e
atrativa noções básicas financeiras para ensinar os pequenos
a poupar para atingir objetivos; economizar; ter noções de
gastos imediatos, de médio e longo prazo; identificar o que é
essencial, necessário, útil e supérfluo; dentre outros conceitos.
O lançamento foi realizado no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, durante a festa da Associação dos Serventuários da Justiça
(Assejus) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), para cerca de 400 crianças.
No evento, a equipe da Fundação montou um estande com
distribuição de sacolinhas com as revistas, adesivos e cédulas
de dinheiro da Judi para brincadeiras. As crianças assistiram a
palestra da Oficina das Finanças “Sei cuidar do meu futuro” e
ouviram a Fada Bruna contar várias histórias.
Conheça a revistinha no site: www.funprespjud.com.br

do edital do Prêmio. As inscrições vão até 29 de junho de
2018 no link: www.funprespjud.com.br/premio.
Para a campanha de adesão participarão os órgãos patrocinadores, que nesta edição foram divididos em três grupos por
quantidade de servidores e membros ativos que possuem.

A

edição do Prêmio Funpresp-Jud 2018 tem duas modalidades, uma para concurso de fotografia e outra
para campanha de adesão.

O concurso de fotografia destacará o que o participante do
Plano de Benefícios JusMP-Prev pretende fazer quando se
aposentar e tem por objetivo estimular a participação e a
reflexão dos participantes em relação à importância da previdência complementar para sua aposentadoria.
Serão premiadas as melhores fotografias até o limite 12
(doze), com o valor de R$1.000,00 por vencedor. Somente poderão se inscrever os participantes do Plano de
Benefícios JusMP-Prev, desde que atendam as regras

Será premiado apenas um órgão patrocinador por grupo,
cabendo a este a indicação do Representante Funpresp-Jud
que receberá o prêmio. O vencedor da campanha de adesão
de cada grupo receberá como prêmio uma bolsa de estudos
para o 39º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, em
2018, organizado pela Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), incluídas despesas com diárias e passagens, custeadas de acordo
com as normas especificas da Funpresp-Jud.
Os 3 primeiros colocados de cada grupo receberão troféus
nos Encontros Regionais 2018.
Conheça o Regulamento do Prêmio Funpresp-Jud 2018 no
site www.funprespjud.com.br. Mais informações podem
ser solicitadas pelo e-mail: premio@funprespjud.com.br.

Ganhadores do
Concurso de Frases

O

Concurso de Frases da Funpresp-Jud, foi uma das modalidades do
Prêmio Funpresp-Jud 2017, que
teve por objetivo estimular a participação e a reflexão da sociedade em relação à importância da previdência complementar, destacando sua importância
para o servidor público.
Foram premiadas as 12 melhores frases com o valor de R$500,00 por frase escolhida. Caso o vencedor fosse
participante do Plano JusMP-Prev, receberia R$100,00 adicionais por frase
vencedora, como incentivo ao aporte
de contribuição facultativa à sua conta
individual.
Dos ganhadores do concurso, a maioria
era participante do Plano de Benefícios
JusMP-Prev: foram 7 servidores que tiveram acrescidos ao seu prêmio mais
R$100,00. A sociedade também marcou presença e prestigiou o concurso,
obtendo premiação para frases de dois
autores.
Confira a galeria de nossos ganhadores.

Alex Sandro Silva
TRT-24

Ana Paula Souza
SJRJ

Cláudio Cruz

Clóvis de Sousa
MPF

Danielle Richter
TJDFT

Laís Guerra
TRT-2

Manoella Coelho
JFBA

Moisés Ferreira
SJRJ

Saulo Serpa

Vanessa Alves
MPF

Candice Maia
MPDFT

O que vem por aí...
O evento de entrega do Prêmio Funpresp-Jud 2017 será realizado em 29
novembro, no Auditório III do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

EXPEDIENTE

Informações: eventos@funprespjud.com.br
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