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GOVERNANÇA

Diretoria Executiva é recebida
pelo Ministro Dias Toffoli

EDITORIAL
Nesta edição comemoramos os ganhadores do Concurso de Fotografias do Prêmio
Funpresp-Jud 2018 e os 5 anos de funcionamento. Ética, credibilidade, responsabilidade, transparência, comprometimento e excelência são os valores que norteiam nossa
atuação e que fizeram com que a nossa
entidade alcançasse números que são motivo de muito orgulho para todos os participantes, Conselhos, Diretoria, empregados
e órgãos patrocinadores do Poder Judiciário
Federal e do Ministério Público da União.
Algumas novidades do período são a visita
institucional da Diretoria Executiva realizada ao Presidente do STF, Ministro Dias
Toffoli e a possibilidade de contratação de
seguradora para participantes.

E

m 26 de outubro, o Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Dias Toffoli, e o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Carlos
Vieira Von Adamek, receberam todos os Diretores da Funpresp-Jud, na sede do
CNJ, em Brasília.
A primeira visita institucional da Diretoria Executiva (Direx) ao novo Presidente do
STF teve por objetivo apresentar os membros da Diretoria e entregar o Relatório
Anual, com os resultados da Fundação em 2017.
Os Diretores tiveram a oportunidade de demonstrar o crescimento da Funpresp-Jud
nesses 5 anos de funcionamento, as projeções para os próximos anos, nos quais em
15 anos, será uma das maiores entidades de previdência complementar fechada em
número de participantes e patrimônio do Brasil.
O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, falou como estão as adesões decorrentes da migração de regime e como elas aumentaram o número de participantes do Plano de Benefícios JusMP-Prev.
Amarildo ainda explicou que estão em fase de estudos novas propostas de alterações para aperfeiçoar o Regulamento do JusMP-Prev, que deverão ser encaminhadas em breve para deliberação do STF. O Diretor-Presidente aproveitou a visita para
informar do alcance do ponto de equilíbrio e da redução da taxa de carregamento
que, se aprovada pelo Conselho Deliberativo, será aplicada no novo Plano de Custeio,
que começa a vigorar em 1º de abril de 2019.
Dias Toffoli quis saber como estão sendo aplicados os recursos dos participantes e o
Diretor de Investimentos, Ronnie Tavares, explicou como são realizados os investimentos da Funpresp-Jud atualmente.

Continue a acompanhar os números da Fundação que não param de crescer. A migração
de regime possibilitou um número expressivo de adesões, mais de 3.200. Já somos mais
de 14.300 participantes, a alta taxa de adesão
e permanência no Plano JusMP-Prev (90%)
comprovam a importância que a Funpresp-Jud alcançou na vida de todos vocês.
O ponto de equilíbrio da Entidade foi alcançado e a proposta de redução da taxa de
carregamento, para ser aplicada no novo
Plano de Custeio que começa a vigorar em
1º de abril de 2019, deverá ser analisada em
breve pelo Conselho Deliberativo.
Lembramos, ainda, que o mês de novembro
é aquele em que os participantes podem
solicitar a revisão do percentual de contribuição e que até dezembro é a oportunidade de fazer contribuições adicionais esporádicas e pagar menos imposto de renda na
declaração anual do IRPF.
Boa leitura!
Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

Participantes ganhadores do Concurso de
Fotografia são premiados no aniversário
de 5 anos da Funpresp-Jud

A

comemoração do aniversário de 5 anos da Funpresp-Jud
foi realizada em 23 de outubro, no Auditório Sepúlveda
Pertence do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (TJDFT), em Brasília.
Estiveram presentes no evento participantes do Plano
JusMP-Prev, Representantes Funpresp-Jud, Diretoria-Executiva, Conselheiros, equipe e a ex-Diretora-Presidente,
Elaine de Oliveira Castro. Também estiveram presentes o
Presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano; o Presidente
da Assejus, Epitácio Júnior, e ex-empregados da Fundação.
A programação do evento contou com a entrega de certificados de premiação aos participantes ganhadores do concurso
de fotografias do Prêmio Funpresp-Jud 2018 que estiveram

presentes, com a exposição fotográfica das fotos ganhadoras
e uma palestra motivacional.
Os Conselheiros Cícero Rodrigues, representando o Conselho
Deliberativo, e Patrícia Peres, representando o Conselho Deliberativo, também fizeram pronunciamentos falando das atribuições dos Conselhos e do apoio prestado pelos respectivos
Colegiados nesses 5 anos de funcionamento da Entidade.
A comemoração contou com a palestra do Dr. Ricardo Faria de
Barros sobre “Pós-Carreira, um prato temperado de véspera”.
O psicólogo, especialista em Gestão de Pessoas e Membro da
Associação Internacional de Psicologia Positiva, falou da importância da reflexão sobre o que fazer a partir da aposentadoria e realizou dinâmica com os presentes.

Estes são os ganhadores do
Concurso de Fotografia

EDUAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

Novembro é o mês de pedido de
revisão do percentual de contribuição

D

urante o mês de novembro, os participantes do Plano de
Benefícios da Funpresp-Jud JusMP-Prev têm a possibilidade de solicitar a revisão do percentual de contribuição
e investir mais recursos na previdência complementar.
A revisão anual permite ao participante que reavalie se o que
está sendo acumulado na sua conta está de acordo com o que
ele planeja para o futuro.
A Funpresp-Jud disponibiliza simuladores no sítio eletrônico para
auxiliar os participantes que desejam fazer a revisão 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 com o mesmo percentual escolhido pelo servidor,
até o limite de 8,5%.
O participante deve contribuir com 8,5%, usufruindo da contribuição máxima que o órgão pode fazer para sua poupança
previdenciária.

Dezembro é uma ótima oportunidade
para reduzir IRPF

O

s participantes da Funpresp-Jud têm uma ótima
oportunidade de reduzir o imposto de renda de pessoa física (IRPF), ainda no mês de dezembro. Para
isso, basta planejar contribuições adicionais esporádicas,
preferencialmente até o dia 21/12/2017, 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), podendo 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.

Informações: (61) 3217-6598 e sap@funprespjud.com.br.
Obs: A dedução das contribuições somente é possível se for
utilizado o modelo completo da Declaração.

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO

em R$ mil

DATA

PB

PGA

TOTAL

31/dez/13
31/dez/14
31/dez/15
31/dez/16
31/dez/17
31/out/18

24
5.520
29.314
76.694
160.202
274.250

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
16.245

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
290.495

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até out/18

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até out/18

7,46%

6,13%

Fonte: Banco do Brasil, CAIXA

SEU PLANO DE BENEFÍCIOS

MAIORES PATROCINADORES
Número de Migrações

Participantes por Categoria

14.478

14.119 Patrocinados
303 Vinculados
42 No prazo opção
institutos
14 Autopatrocinados

3.216

Ranking das Adesões
Total: 14.478 / Out 2018

1.326 Analistas
1.293 Técnicos
596 Membros
1 Auxiliar

Participantes por Cargo
Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Autopatrocinado
No prazo opção instituto
Patrocinado
Vinculado

1
1.151
28

5
13
5.113
122

9
28
7.853
153

2
-

Total

1.180

5.092

8.043

2

Participantes por Ramo da Justiça

MPF

1.764

2°

TJDFT

1.465

3°

TRT2

682

4°

MPT

589

5°

MPDFT

520

6°

TRT1

500

7°

STJ

445

8°

TST

382

9°

TRT15

380

10°

TRT3

380

Data de extração dos dados: 13/11/2018

33,51%
4.852

Participantes por Sexo

0,79%
115
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CN
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123

CN
J
JUS
TIÇ
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AR

1,75%
253
ST
F

3,07%
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J

11,04% 10,12%
1.599 1.465
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FT

20,28%
2.936 17,86%
2.586
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

1°

7.603

6.875

Funpresp-Jud
inicia processo
para contratação
de seguradora
para participantes

O

Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo Vieira
de Oliveira e o Coordenador de Atuária e de Benefícios, Alexandre Sousa, apresentaram a proposta do
modelo de seguro adicional e o cronograma da contratação
ao Conselho Deliberativo.
A equipe da Entidade realizou contatos com algumas seguradoras para conhecer os produtos disponíveis em face dos
estudos que vem desenvolvendo com a intenção de oferecer
um seguro para proteção adicional aos participantes, abrangendo a cobertura para os eventos de invalidez e morte.
A licitação deve acontecer ainda em 2018, onde serão analisadas as propostas enviadas pelas seguradoras, conforme
determinação do Conselho Deliberativo.

CURTAS

EXPEDIENTE

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.
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