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CAPA

EDITORIAL

Aumento do valor
destinado à reserva
individual do participante
patrocinado

A

pós a avaliação dos compromissos do Plano de Benefícios JusMP-Prev e a identificação do plano de custeio ideal a ser praticado, a Funpresp-Jud reduziu de
14,61% para 13,078% o valor destinado à formação do Fundo de Cobertura dos
Benefícios Extraordinários (FCBE) pelo terceiro ano. Em 2017, o percentual já tinha sido
reduzido de 15,02% para 14,61%.
Isso significa que o percentual destinado à conta individual do participante patrocinado
aumentou. Descontada a taxa de carregamento de 7,00% e o FCBE de 13,078%, o participante receberá o percentual de 79,922% na sua Reserva Acumulada Normal (RAN),
tanto da sua própria contribuição como da aportada pelo patrocinador.
O novo plano de custeio passou a vigorar a partir 1º de abril de 2018, após sua aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Jud.
O Demonstrativo Atuarial, com o novo plano de custeio, e as Demonstrações Contábeis
de encerramento de 2017 foram encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) no dia 27/3/2018.
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CURTAS

É com alegria que volto a fazer parte da
Diretoria Executiva da Funpresp-Jud, completando sua composição, para dar continuidade ao trabalho iniciado pela ex-Diretora-Presidente, Elaine de Oliveira Castro,
que decidiu se aposentar e se desligar da
Entidade em dezembro de 2017.
Muitas ações foram desenvolvidas nesse primeiro trimestre do ano, dentre elas,
destacamos: o novo plano de custeio para
2018; a publicação dos demonstrativos contábeis anuais de 2017; Webinar “Vale a pena
migrar?”, que foi um sucesso de audiência;
o Manual de Preenchimento de Imposto
de Renda (IR) 2018, criado para auxiliar os
participantes na sua Declaração de IR; e os
eventos e parcerias com Associações de Magistrados, de Membros do MPU e de servidores, com a finalidade de informar sobre a
migração de regime, adesão à previdência
complementar e ampliar a oferta de serviços.
Convidamos você também a participar da
edição de 2018 do Prêmio Funpresp-Jud
através do Concurso de Fotografias, no qual
somente podem se inscrever os participantes do Plano de Benefícios JusMP-Prev.
Hoje, já temos quase 10 mil participantes e
administramos um patrimônio de mais de
200 milhões. Continue a acompanhar os
números da Fundação, a rentabilidade do
JusMP-Prev e os rendimentos do seu patrimônio, que não param de crescer!
Boa leitura!
Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

Amarildo Vieira de Oliveira é o novo Diretor-Presidente da Funpresp-Jud desde 16 de fevereiro de 2018. O Conselho Deliberativo da Entidade o indicou, por unanimidade dos votos
dos presentes, em reunião extraordinária realizada em 17 de janeiro de 2018, para cumprir
o restante do mandato, nos termos do parágrafo único do art. 27 do Estatuto da Fundação.

SEU BOLSO

Manual de Preenchimento de Imposto de Renda 2018

A

Funpresp-Jud tem novo manual atualizado, que auxiliará
os participantes a preencherem as informações de contribuições para a Fundação no programa de Declaração
de Imposto de Renda da Receita Federal 2018.
O Manual de Preenchimento de Imposto de Renda tem todas
as novas funcionalidades do programa deste ano.
O objetivo do material é explicar aos participantes o “passo
a passo” do preenchimento das suas contribuições e das do
órgão patrocinador, facilitando o processo de declaração do
contribuinte.

MANUAL DE
PREENCHIMENTO
DE IMPOSTO
DE RENDA

Diseg/Dirad

Exercício de 2018

Acesse o Manual no sítio eletrônico: www.funprespjud.com.br.

Demonstrativos contábeis anuais 2017

A

Funpresp-Jud, seguindo as melhores práticas de governança e para consolidação da sua credibilidade, com mais
uma ação de transparência, publicou no sítio eletrônico
os demonstrativos contábeis referentes ao ano de 2017.
Informações sobre patrimônio, despesas administrativas e arrecadação de contribuições fazem parte dos demonstrativos
aprovados pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e auditados
pelo Grupo Maciel - Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalvas. Todos os cálculos atuariais foram realizados pela consultoria Mercer Gama.

A Fundação possui, desde 2016, o Painel de Transparência e
Governança. Trata-se de ferramenta de comunicação de resultados que compartilha informações, usando visualização e
interação com indicadores por meio da tecnologia de Business
Intelligence. O painel apresenta a série histórica, desde 2013,
com panorama geral sobre participantes, patrocinadores, patrimônio, receitas (contribuições) e despesas. O sistema está

disponível para qualquer participante, membros de órgãos de
governança, órgãos de fiscalização ou qualquer cidadão.
O patrimônio da Entidade passou de R$ 93,150 milhões em
2016 para R$ 173,951 milhões em 2017. O compromisso de
atuar com responsabilidade e parcimônia nos gastos para
seu funcionamento tem dado resultados expressivos de redução ano a ano. Em 2016, foram gastos R$10,484 milhões,
contra R$9,255 milhões no ano passado.
A Funpresp-Jud continua com as adesões em ascendência de
um ano para outro. O reflexo disso pode ser observado no aumento da arrecadação de 2016 para 2017, que praticamente
dobrou, de R$ 41,354 milhões para R$ 71,917 milhões.
Acesse os demonstrativos na área de Transparência do site e
para saber todas as informações em tempo real, acesse o Painel de Transparência e Governança:
http://www.funprespjud.com.br/paineldatransparencia/

CURTAS
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.

O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO

MAIORES PATROCINADORES

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até mar/17

2,91%

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até mar/17

2,16%

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS
em R$ mil
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10°

TRT3
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Fonte: Banco do Brasil, CAIXA

Data de extração dos dados: 16/04/2018

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

Webinar “Vale a
pena migrar?”

O

Webinar foi realizado pelo Diretor de Seguridade da
Funpresp-Jud, Edmilson Enedino das Chagas, em 13 de
março, pela internet, por meio de um link, que o permitiu responder a mais de 50 perguntas pelo chat, prestando esclarecimentos sobre migração de regime, cálculo do benefício
especial, governança etc.
O evento contou com cerca de 1.169 pessoas inscritas, de 72 órgãos patrocinadores de 21 Estados
da Federação, de 6 órgãos da Administração
Pública Federal (TCU, RFB, AGU, Câmara dos
Deputados, MAPA e MF) e de 4 outras instituições (Caixa Econômica
Federal, UNICEUB, FACEB, Fundação da UNB).
Foram mais de 170 parti-

cipantes ativos no chat, o que consideramos um saldo muito
positivo.
Edmilson abordou as variáveis que devem ser analisadas para
a migração de regime, explicou que é uma opção que deve ser
avaliada por membros e servidores.
Segundo o palestrante, alguns passos devem ser seguidos pelos interessados: “entender o que é a migração de regime e o
que ela acarreta; averbar as remunerações de contribuições
relativas aos tempos de serviço público anteriores; solicitar o
cálculo do benefício especial junto ao Setor de Pagamento; simular o cálculo da renda na aposentadoria para comparar a remuneração com ou sem a Funpresp-Jud; agendar uma consultoria por telefone ou e-mail com um especialista da Fundação;
avaliar a situação pessoal, ponderar se a migração é benéfica
para o seu caso e então fazer sua escolha”.
Para assistir o vídeo do Webinar é necessário se inscrever no
canal da Funpresp-Jud no youtube:
https://www.youtube.com/funprespjud.

Eventos e parcerias com Associações
sobre migração de regime

A

Funpresp-Jud tem sido convidada a participar de vários
eventos em todo o Brasil para falar sobre as vantagens
e desvantagens da migração de regime e adesão à previdência complementar, bem como firmou parceria com algumas Associações para tratar o tema.
Desde o início do ano, já foram realizadas diversas participações em eventos em vários Estados do Brasil e muitos outros
estão confirmados, demonstrando o interesse crescente dos
membros, servidores e patrocinadores sobre o assunto.
O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, e o Diretor
de Seguridade, Edmilson Enedino das Chagas, estão disponíveis para explicar pontos da reforma da previdência e do seu
impacto no serviço público federal; como pode ser realizada a
migração de regime, prazo, vantagens e desvantagens para migrar; e explicar como aderir ao Plano de Benefícios, sempre deixando claro que a decisão é individual, irretratável e irrevogável.
As Associações têm trabalhado em parceria com a Fundação
para esclarecer cada vez mais seus associados, a exemplo disso, a ANPR lançou hotsite “Planeje seu futuro” (www.anpr.org.
br/planejeseufuturo), com simuladores, vídeos explicativos,
estudos, depoimentos, legislação e textos que tiram as principais dúvidas ligadas ao tema: “Vale a pena migrar?”; “O que é

a Funpresp-Jud?”; “Preciso me filiar à Funpresp-Jud?”; “Como
será composta a aposentadoria se eu sair do regime próprio?”;
“Para quem devo pedir a migração?”; “Perco todas as contribuições que já fiz?”.
A ANAMATRA, no Espaço do Associado, disponibilizou um ambiente dedicado especialmente à Fundação. O conteúdo está
na nova aba “Funpresp-Jud” (será preciso entrar com login e
senha no Espaço do Associado). No local é possível consultar
aspectos conceituais relacionados ao fundo, além de dúvidas frequentes, explicações em vídeos com depoimentos de
membros da Entidade, ficha de adesão e um simulador para as
contribuições com diferentes percentuais.
A ANAJUSTRA dedicou um programa “ANAJUSTRA no ar” para
tratar a migração e os benefícios do JusMP-Prev, com entrevista do Diretor-Presidente da Fundação.
As entrevistas e vídeos estão disponíveis no canal:
https://www.youtube.com/funprespjud.
A Funpresp-Jud também publica a agenda de palestras para
que os interessados acompanhem e possam assistir àquelas
que ocorrerão em suas cidades. Acesse:
http://www.funprespjud.com.br/noticias/palestras/.

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.

EXPEDIENTE

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 do edital
do Prêmio. As inscrições vão até 29 de junho de 2018 no link:
www.funprespjud.com.br/premio.
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