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O

lá! Nesta última edição do
Funpresp-Jud Notícias do ano,
trazemos importantes informações para você, participante do plano
JusMP-Prev!
Você já acessou o nosso novo site? Leia
a matéria aqui ao lado e fique por dentro das novidades!
E por falar em novidade, nesta edição
você conhecerá a campanha dos Perfis
de Investimentos, que serão lançados
em 2022.
Outras matérias importantes são sobre
a alteração do percentual de contribuição, que pode ser realizada em novembro, e sobre a possibilidade de reduzir
o pagamento de IRPF 2022, a partir da
realização de contribuições facultativas
para a sua previdência complementar,
até o final deste ano.
Não deixe de ler, também, a matéria
sobre os resultados dos investimentos
no mês de outubro e de acompanhar
os números sobre o rendimento do seu
patrimônio! Nesta edição você também
poderá saber como acompanhar os investimentos da sua previdência complementar!
Por último, preparamos conteúdo especial em homenagem ao aniversário de 8
anos da Fundação, celebrado no dia 14
de outubro.
Tenha uma excelente leitura!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

Conheça o novo site da Funpresp-Jud

J

á está no ar o novo site da Funpresp-Jud! Clique
aqui para conhecer! Com leiaute mais moderno,
de acordo com a tendência atual, o site ganhou novos menus e funções para facilitar o acesso às informações e serviços. Assim como a versão anterior, ele
é responsivo, ou seja, se adapta ao uso multitelas em
desktops, tablets e celulares.
O novo site permite o acesso mais simples e rápido a
importantes informações para o participante, como
adesão ao Plano de Benefícios, contratação da Cobertura Adicional de Risco (CAR), rendas pagas pelo
plano JusMP-Prev, curso EAD, dentre outras. Também
destaca os investimentos realizados pela Fundação e
incentiva a realização de simulações de renda para a
aposentadoria.
Assim como na versão anterior, o site da Funpresp-Jud
se destaca pela transparência. Nele é possível encontrar amplos registros das atividades realizadas pela
Fundação, como editais, relatórios, contratos e demonstrativos, dentre outros.
O Portal do Participante, área restrita por senha, exclusiva para participantes e que traz as informações
pessoais de patrimônio e rentabilidade, continua embarcado no site. O participante também consegue
identificar quem é o Representante Funpresp-Jud no
seu órgão patrocinador através de consulta ao site.
Saiba mais aqui!

NOTÍCIAS
Campanha sobre Perfis de Investimentos

E

nquanto a equipe da Funpresp-Jud trabalha para
implementar os Perfis de Investimentos em
2022, os participantes já podem se informar, cada
vez mais, sobre a novidade! Já está no ar em nosso canal no YouTube o vídeo sobre o tema, estrelado pela
especialista em finanças Patrícia Lages, apresentadora
do quadro JR Dinheiro, no Jornal da Record; autora de
best-sellers como “Bolsa Blindada” e responsável pelo
canal “Patrícia Lages - Dicas de Economia”, no YouTube.
Assista aqui!
No dia 18 de novembro foi realizada uma live sobre o
assunto, também mediada por Patrícia Lages e com a
participação do Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo
Vieira de Oliveira, e do Diretor de Investimentos, Ronnie Tavares. Foi uma oportunidade imperdível para os
participantes se informarem e esclarecerem dúvidas
ao vivo, enviando perguntas através do chat. A live está
disponível em nosso canal, assista aqui.
Outros vídeos com orientações sobre os Perfis de Investimentos serão publicados em nosso canal nas
próximas semanas. Faça a sua inscrição e ative o “sininho” para ser avisado sobre novos conteúdos! Leia
também o Regulamento dos Perfis e o Guia Perfil
de Investimentos.

| CURTAS |
Cadastro
Mantenha o seu 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.

Ilustração adaptada do Freepik

NOTÍCIAS
Faça contribuições facultativas até 27 de
dezembro e amplie o seu benefício fiscal

O

s participantes Funpresp-Jud devem ficar de
olho na oportunidade de ampliar o seu benefício fiscal! Até o dia 27 de dezembro, será possível realizar contribuições facultativas ao plano JusMP-Prev, que podem ajudar a reduzir o Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) 2022, além de aumentar o seu patrimônio e a sua renda futura.

A sua previdência complementar pode garantir a dedução de até 20,5% no IRPF 2022. Isso funciona da seguinte forma: além da sua contribuição mensal, você
pode fazer contribuições adicionais esporádicas
ao longo do ano, até o limite de 12% do seu salário
bruto anual. Por exemplo, se você ganha R$ 100 mil
por ano, pode aportar até 12 mil.
Por meio dessas contribuições facultativas é possível
obter o máximo de dedução no IRPF, sendo até 12%
sobre as contribuições facultativas e até 8,5% sobre as
contribuições patrocinadas pelo órgão onde você trabalha, nesse último caso, apenas para os participantes
que estão limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Outra informação importante é que as contribuições
facultativas são livres de taxa de carregamento, de forma que os valores vão integralmente para a reserva

individual do participante.
As contribuições facultativas ao plano da Funpresp-Jud
podem ser pagas pelo Pix. A chave é o CNPJ da Fundação: 18.465.825/0001-47. O participante precisa efetuar o pagamento por meio de uma conta conta da qual
seja o titular e, além disso, o comprovante deve ser enviado para o e-mail arquivos@funprespjud.com.br.
Quem preferir, pode realizar DOC/TED ou transferência
bancária para a Funpresp-Jud. Os dados são: Banco do
Brasil, Agência 4.200-5, Conta Corrente 6.458-0. O comprovante também deverá ser enviado para o mesmo e-mail.
As contribuições facultativas esporádicas podem ser
feitas em valores a partir de 2,5% da respectiva remuneração de participação. Para saber qual é a remuneração de participação, basta somar o valor do subsídio/
vencimento básico do cargo efetivo com as vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e os
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras
vantagens, excluídas as previstas nos incisos do § 1º
do art. 4º na Lei 10.887, de 30/4/2004. Depois, diminuir
o valor referente ao teto do RGPS.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelos nossos canais
de Relacionamento.

| CURTAS |
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 Relacionamento 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.

NOTÍCIAS
Alteração do percentual de contribuição
pode ser solicitada em novembro

A

té o dia 30 de novembro, o participante
Funpresp-Jud pode solicitar a alteração do percentual da contribuição normal. É uma excelente oportunidade para aumentar a poupança previdenciária, principalmente para o participante patrocinado,
que conta com a contrapartida do empregador. Para
isso, basta preencher o formulário de alteração de percentual de contribuição e entregar ao setor de Gestão
de Pessoas do seu local de trabalho. Clique aqui para
acessar o formulário.
A revisão do percentual de contribuição ocorre duas
vezes por ano, em maio e em novembro. Para o participante patrocinado, as opções de alíquota são: 8,5%,
8%, 7,5%, 7% e 6,5%. Para o participante vinculado, o
percentual não poderá ser inferior a 6,5% ou superior
a 22%, observado o intervalo de 0,5%, que incidirá sobre a remuneração de participação escolhida, que não
poderá ser inferior a 10 URP’s (Unidade de Referência
do Plano) ou superior a totalidade de sua base de contribuição. Saiba mais detalhes aqui. A vigência da nova
alíquota ocorrerá a partir de fevereiro de 2022.
Atualmente 90,55% dos participantes possuem percentual igual a 8,5%, que corresponde a 19.736 parti-

Benefício Bruto Estimado

Um participante patrocinado que aderiu ao plano em
março de 2018 e optou pela contribuição normal de
6,5% terá, como contrapartida do órgão patrocinador,
uma contribuição equivalente de 6,5%. Considerando
essas duas contribuições, hoje ele teria um saldo acumulado de aproximadamente R$ 38 mil. Se tivesse optado pela alíquota máxima, o seu saldo atual seria de
aproximadamente R$ 50 mil. Nesse período, o participante deixou de acumular cerca de R$ 12 mil (menos
24%) para a sua aposentadoria, ainda sem considerar
os efeitos do abatimento no imposto de renda.
O impacto se torna ainda maior se levarmos em consideração que os recursos para a aposentadoria ficarão
acumulados por cerca de 20, 30 ou 40 anos. A tabela a
seguir mostra a projeção dos valores dos benefícios para
a data de aposentadoria para um participante patrocinado de 40 anos de idade e que aposentará aos 65 anos:

Alteração percentual
para 8,5%

Contribuição de 8,5%
desde a data de adesão

R$ 552.554,68

R$ 690.031,47
(mais 25%)

R$ 722.571,51
(mais 31%)

R$ 2.879,21

R$ 3.595,57
(mais 25%)

R$ 3.765,12
(mais 31%)

Manutenção de 6,5%
Saldo Acumulado Total

cipantes. Como a contribuição entre participante
patrocinado e a sua instituição de trabalho é paritária, a acumulação ocorre em dobro! Observe na
prática o impacto que o percentual escolhido tem sobre o valor do benefício a ser pago pela Funpresp-Jud
no momento da aposentadoria.

(*) Cálculos considerando uma projeção de rentabilidade real de 4,15% a.a.

É possível simular o valor do benefício, no Portal do
Participante. Clique aqui e acompanhe as estimativas
de valores do benefício de aposentadoria normal.

Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail
sap@funprespjud.com.br ou pelo telefone (61) 32176598. O atendimento telefônico é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17 horas.

NOTÍCIAS

Funpresp-Jud divulga resultado
de outubro dos investimentos

E

m outubro, as Reservas do Plano de Benefícios
encerraram o mês com retorno de -1,62% em termos nominais e -2,83% em termos reais, também
inferior ao benchmark no período. No acumulado de
2021, o retorno nominal foi de -0,79% e real de -8,34%,
ficando também abaixo do benchmark no ano.
Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos das
Reservas dos Participantes finalizou o período com
70,2% dos recursos em Renda Fixa, 12,1% em Renda Variável, 4,1% em Investimentos Estruturados
(Fundos de Investimento Multimercados), 9,8%
em Investimentos no Exterior e 3,0% em Imobiliário.
O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários
(FCBE) encerrou o mês com retorno de 0,74% em termos nominais e -0,50% em termos reais, ficando abaixo do benchmark no período. No acumulado de 2021, o
retorno nominal foi de 10,08% e real de 1,70%, abaixo
do benchmark no ano.
A rentabilidade nominal obtida pelas Reservas dos Participantes neste ano, até outubro, embora em terreno negativo, mantém-se superior àquela verificada para praticamente todos os ativos domésticos, não tendo sido
possível, até o momento, gerar retornos mais elevados
por conta da evolução dos preços dos principais ativos
disponíveis para investimento por parte da Fundação.
Conforme temos destacado nos últimos relatórios de
investimentos e também no Comunicado aos Participantes enviado em outubro deste ano, voltamos a
enfatizar que não é possível gerar retornos consistentes em um ambiente em que praticamente todos os
preços dos ativos domésticos estão em queda, exceto
aqueles mais conservadores. E mesmo a parcela dos
investimentos da Fundação alocados no exterior, limitada por normativo legal a 10% do patrimônio, que
vem apresentando ótimos retornos, não tem sido, e
nem será suficiente para garantir o atingimento da
meta de rentabilidade em 2021.

Esse provável não atingimento da meta não é decorrência apenas da queda nos preços dos ativos domésticos, mas também em virtude do elevado nível de inflação corrente. Enquanto ao final de 2020 a expectativa
para o IPCA de 2021 encontrava-se em 3,34%, o que
significaria uma meta de rentabilidade de 7,63% (IPCA
+ 4,15%), no encerramento de outubro de 2021 projetava-se IPCA de 9,17% para este ano, fazendo com que
o benchmark passasse para 13,70%, ou seja, um incremento de 607 pontos-base (equivalente a 6,07%) em
relação ao projetado inicialmente.
Diante do cenário econômico de instabilidade, o Relatório de Investimentos reforça a importância de entender como se dá a evolução dos preços dos títulos
de renda fixa, segmento majoritário nas aplicações da
Fundação. Diferentemente do que boa parte das pessoas imagina, um título de renda fixa pode apresentar
retornos negativos no curto prazo, embora obtenha
rentabilidade nominal positiva caso o ativo seja levado
até o vencimento. O valor será aquele contratado no
momento da aquisição do título.
Sendo assim, mesmo que determinado título ou cesta de títulos de renda fixa seja adquirido com taxa de
retorno superior à meta estabelecida pela Fundação,
é possível que, no curto prazo, esse investimento apresente retorno reduzido ou até mesmo negativo, da
forma como vem ocorrendo em 2021. Isso acontece
quando há elevação na taxa de retorno do título.
Neste prolongado cenário adverso e desafiador, a
Funpresp-Jud mantém postura de cautela nos investimentos, com estruturas de proteção de parcela dos
ativos de Renda Variável, que inclusive têm suavizado
o resultado acumulado no ano, buscando equilibrar o
nível de risco e retorno, de uma maneira tal que resguarde a saúde previdenciária do participante, embora
esteja sendo possível, em momento pontuais e específicos, aproveitar os preços mais atraentes dos ativos,
com visão de médio e longo prazos.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |
RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até out/2021

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até out/2021

0,69%

1,50%

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS
DATA

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/out/2021

PB

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
1.222.820
1.541.335

PGA

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.356
25.086

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
1.248.175
1.566.421

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 17/11/2021 - referente ao mês de outubro

POR CATEGORIA

21.769

21.208 Patrocinados
436 Vinculados
67 BPD

POR SEXO
28 No prazo opção institutos
21 Autopatrocinados
9 Assistidos

POR CARGO

11.296

Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

2.204
34
1
2
2

7.922
197
10
23
6
3

11.080
205
17
42
15
4

2
-

Total

2.243

8.161

11.363

2

POR RAMO DOS PATROCINADORES
34,26%
7.457

CN
MP
OU
TRO
ÓR
GÃ
O

CN
J

STF
JUS
TIÇ
AM
ILIT
AR

2,69% 1,46%
0,79% 0,61% 0,53% 0,02%
586
317
173
132
116
5
STJ

12,16%
9,62%
2.647
2.095

TJD
FT

19,08%
4.153 18,78%
4.088

MP
U
JUS
TIÇ
AF
EDE
RAL
JUS
TIÇ
AE
LEI
TOR
AL

JUS
TIÇ
AT
RAB
ALH
IST
A

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

10.473

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 21.769 / OUT 2021
1°

MPF

2.404

2°

TJDFT

2.095

3°

TRT2

977

4°

MPT

884

5°

TRT3

774

6°

TRT1

762

7°

MPDFT

724

8°

TST

616

9°

STJ

586

10°

TRT15

502

NOTÍCIAS

A

Funpresp-Jud completou 8 anos de atividades
no dia 14 de outubro, com mais de 21,5 mil participantes, mais de R$ 1,5 bilhão de patrimônio
acumulado e com expressiva representatividade de
Conselheiros e Diretores em colegiados do setor de
previdência, importante ferramenta de defesa dos direitos dos participantes.
Com a maior parte da equipe em teletrabalho desde o
início da pandemia, o ritmo de lançamento de serviços
e produtos não foi afetado e se manteve acelerado!
Dentre os principais destaques dos últimos 12 meses, es-

tão: adoção do Pix como mais uma forma de receber contribuições facultativas; renovação parcial dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal; redução da taxa de carregamento
do plano JusMP-Prev para 4,5%; abertura de edital para
Concurso Público; publicação do Regulamento dos Perfis de Investimentos e lançamento de site, dentre outros.
Ainda estão previstos para este ano o lançamento do
aplicativo mobile e do Clube de Descontos com cashback.
Em homenagem à data, a Funpresp-Jud publicou um
vídeo com o Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, sobre os Perfis de Investimentos que serão implementados em 2022. Assista aqui!

Decisão reabre prazo para servidor
do MPU migrar de regime

D

ecisão da Sessão Judiciária do Distrito Federal,
do dia 16 de setembro, garante que servidores
efetivos do Ministério Público da União (MPU)
possam novamente optar pela migração para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) limitado ao
teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
com a possibilidade de adesão como participantes patrocinados ao Regime de Previdência Complementar
(RPC), administrado pela Funpresp-Jud.

EXPEDIENTE

O prazo para solicitar a migração para o RPPS limitado
ao teto do RGPS, nos termos do inc. II do art. 3º da Lei
12.618/2012, havia terminado no dia 29 de março de
2019. A nova decisão foi proferida nos autos da Ação
Coletiva nº 1014841-70.2018.4.01.3400, ajuizada pelo

Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
Setor Comercial Norte - Quadra 4 - Bloco B
Ed. Varig - Torre Sul - 8º andar - Sala 803
Asa Norte - Brasilia/DF - CEP 70714-020
www. funprespjud.com.br
(61) 3217-6598

SindMPU, e concedeu mais 60 dias para que a escolha
seja realizada pelos servidores do MPU, ou seja, até o
dia 26/11/2021.
De acordo com o SindMPU, os servidores que desejarem realizar a migração devem protocolar o pedido
por meio do Sistema Único, para que o setor de Gestão
de Pessoas da sua unidade possa acessar a solicitação.
Sobre o novo prazo de migração, clique aqui e assista à live promovida pelo SindMPU. A Funpresp-Jud
também realizou lives para todos os ramos do MPU,
apresentadas pelo Diretor de Seguridade, Edmilson
das Chagas. Assista aqui à gravação da live para o
MPDFT.
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