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| EDITORIAL |

O

lá! Chegamos à metade do ano
com a expectativa de muito trabalho e crescimento nos próximos meses! A reabertura do prazo de
migração de regime de previdência,
tão aguardada por muitos, se tornou
uma realidade e a nossa equipe tem
se dedicado a esclarecer dúvidas de
servidores e a produzir ferramentas
de auxílio, como simulares e conteúdos informativos. Leia a matéria aqui
ao lado.
O Conexão Funpresp-Jud, realizado
para você, também sobre migração,
está registrado nesta edição.
Trazemos, também, informações sobre o início dos trabalhos para a elaboração do novo Planejamento Estratégico da Fundação, bem como sobre
o Clube de Vantagens com cashback
previdenciário, lançado pela Fundação, e sobre vídeos de educação financeira publicados em nosso canal
no YouTube.
Não deixe de ler a matéria sobre o
resultado positivo dos investimentos
em maio, bem como consultar a página com números atualizados sobre o
plano de benefícios.
Tenha uma boa leitura! Até a próxima
edição!

Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| POR DENTRO |

Reaberto o prazo para
migração de regime de
previdência

A

Medida Provisória 1.119, de 25 de maio de 2022, reabriu o prazo de migração de regime de previdência
até o dia 30 de novembro deste ano.

A migração de regime de previdência permite que membros e
servidores possam mudar do atual regime de aposentadoria
(regra da média ou integralidade) para o novo regime, com
benefício limitado ao valor do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Para auxiliar membros e servidores na tomada de decisão, a
Funpresp-Jud preparou uma página especial em seu site, com
simuladores, formulários e espaço com perguntas e respostas.
Acesse aqui! A Fundação também tem divulgado vídeos sobre
o tema no YouTube e posts no Instagram, inclusive para alertar que migração e adesão à Funpresp-Jud são dois processos
distintos e que há a necessidade de preencher a ficha de inscrição online ou física para se tornar um participante.
Para o Diretor Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo Vieira de
Oliveira, “a reabertura do prazo de migração era algo esperado
por muitos e, diante das alterações trazidas pela EC 103/2019,
representa uma nova possibilidade de mitigar as perdas sofridas com a reforma da previdência. A Funpresp-Jud se preparou para esse momento e está à disposição para prestar os
devidos esclarecimentos, em parceria com os nossos patrocinadores, de modo que os interessados possam tomar a melhor decisão quanto ao seu futuro previdenciário”.
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Conexão Funpresp-Jud
aborda migração de
regime

O

Conexão Funpresp-Jud ganhou duas novas edições no mês de junho, com o tema “Migração
de Regime”. Cerca de 470 pessoas participaram
dos encontros online, conduzidos pelo Diretor de Seguridade, Edmilson Enedino.

de Sergipe), Sintrajufe Ceará (Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Ceará), SISEJUFE (Sindicato
dos Servidores no Judiciário Federal no Estado do Rio
de Janeiro) e do SINDJUFE/MS (Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul).

A primeira edição, no dia 3 de junho, foi realizada
exclusivamente para Representantes Funpresp-Jud e
facilitadores, servidores das áreas de gestão de pessoas, cadastro e de pagamento dos patrocinadores.
Assista aqui!

Durante os eventos, o Diretor de Seguridade falou sobre a Medida Provisória nº 1.119/ 2022, que reabriu o
prazo de migração de regime de previdência até o dia
30 de novembro deste ano. Ele também apresentou os
simuladores criados pela Funpresp-Jud para auxiliar
os patrocinadores e os servidores na realização de cálculos. São eles: Simulador de Migração; Simulador do
Benefício Especial e do valor da aposentadoria pela média; e Simulador do tempo de contribuição, da data de
aposentadoria e do percentual da média. Todos podem
ser acessados na página especial sobre Migração, aqui.

A segunda, no dia 9 de junho, para Associações e Sindicatos. O encontro contou com a presença de representantes da Assertse (Associação dos Servidores do
Tribunal Superior Eleitoral), AMPDFT (Associação do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios),
Sintrajufe/RS (Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União), SINJE/CE
(Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará),
Sinjuspar (Sindicato dos Servidores da Justiça Federal
do Paraná), SITRAEMG (Sindicato dos Trabalhadores
do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas), Sindijufe-TO (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Tocantins), Sindjuf/SE (Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado

Sobre a questão do prazo de migração e sobre as atuais regras, Edmilson lembrou que a Medida Provisória,
apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, precisa
da posterior apreciação pelas Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado) para se converter definitivamente em lei ordinária. Também destacou o grande
número de emendas recebidas até o momento que, se
aprovadas, podem gerar mudança nos cálculos.
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Palestra marca início do novo
Planejamento Estratégico

A

Funpresp-Jud irá elaborar o seu novo Planejamento Estratégico para o ciclo de 2022 a 2025.
Como primeira atividade, os empregados e diretores da Fundação assistiram à palestra online “Gestão
Administrativa: Fontes de Custeio, Despesas Administrativa e Plano de Custeio”, ministrada por Daniel Pereira da Silva, da Wedan Consultoria e Gestão de Riscos, no dia 13 de junho.
Durante o evento, Daniel fez uma passagem pelo ce-

A

nário e pelos desafios enfrentados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar para assegurar
a solvabilidade do fundo administrativo. Ele também
apresentou propostas de soluções, que passam pela
avaliação da estrutura organizacional e administrativa,
pela estratégia de negócios e precificação.
Novas atividades para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Funpresp-Jud serão realizadas
nos dias 18 e 19 de julho.

MTC e MTM são temas de
vídeos no YouTube

Funpresp-Jud está sempre preocupada em contribuir com a educação financeira dos seus participantes, por isso, produziu mais dois vídeos
para o seu canal no YouTube.
É importante para quem tem plano de previdência
complementar conhecer o significado de alguns conceitos financeiros para entender os resultados dos

investimentos e ter melhor controle sobre o seu patrimônio.
Para saber o valor de um investimento em um determinado momento, por exemplo, é preciso saber qual
é o seu preço. Por isso, fizemos dois vídeos com noções básicas sobre Marcação pela Curva - MTC (assista
aqui) e Marcação a Mercado - MTM (clique aqui).
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Ilustração adaptada do Depositphotos

Investimentos com resultado
positivo em maio

A

Funpresp-Jud divulgou em seu site o Relatório
de Investimentos referente ao mês de maio.
Leia aqui. No período, o Plano de Benefícios
apresentou retorno de 0,95% em termos nominais
e 0,48% em termos reais, acima do benchmark do
PB no mês (0,84% em termos nominais e 0,36% em
termos reais). No acumulado de 2022, o retorno
nominal foi de 2,20% e real de -2,47%, ante 6,58%
e 1,72% do benchmark em termos nominais e reais,
respectivamente.
Já as Reservas do Plano de Benefícios encerraram o mês
com retorno de 0,89% em termos nominais e 0,42% em
termos reais, também acima do benchmark no período.
No acumulado de 2022, o retorno nominal foi de 1,57%
e real de -3,07%, estando abaixo do benchmark no ano.
Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos das
Reservas dos Participantes finalizou o período com
77,2% dos recursos em Renda Fixa, 9,5% em Renda Variável, 6,3% em Investimentos Estruturados (Fundos de
Investimento Multimercados), 4,7% em Investimentos
no Exterior e 2,2% em Imobiliário.

O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários
(FCBE) encerrou o mês com retorno de 1,30% em
termos nominais e 0,83% em termos reais, também
ficando acima do benchmark no período. No acumulado de 2022, o retorno nominal foi de 5,84% e real de
1,01%, estando abaixo do benchmark no ano.
O Relatório de Investimentos consiste em um conjunto de informações, na forma de textos, indicadores,
gráficos e tabelas, que objetivam apresentar os resultados dos investimentos, as estratégias adotadas, os
indicadores financeiros e de riscos dos investimentos
realizados pela Fundação. A leitura mensal pelo participante é uma boa forma de manter-se atualizado sobre
a sua previdência complementar.
Outra ação importante é acompanhar a evolução do
seu patrimônio individual a partir de acessos periódicos ao Portal do Participante, ambiente restrito por
senha pelo qual é possível consultar o patrimônio acumulado, saldo e extrato, além de realizar simulações
de renda futura.
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| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 15/6/2022 - referente ao mês de maio

POR CATEGORIA

23.310

22.705 Patrocinados
456 Vinculados
82 BPD

POR SEXO
34 No prazo opção institutos
21 Autopatrocinados
12 Assistidos

POR CARGO

12.098

Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

2.255
37
3
4

8.510
203
13
28
6
4

11.938
216
21
51
15
4

2
-

Total

2.299

8.764

12.245

2

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 23.310 / MAI 2022

POR RAMO DOS PATROCINADORES
34,00%
7.926

| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |
RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até mai/2022

2,20%

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até mai/2022

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)
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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/dez/2021
31/mai/2022

PB

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
1.222.820
1.683.732
1.881.009

PGA

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
25.356
25.969
28.985

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
1.248.175
1.709.701
1.909.994

Ilustração adaptada do Freepik
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Clube de Vantagens com
cashback previdenciário para
participantes e assistidos

A

Funpresp-Jud fechou parceria com a plataforma
Prev4U para o serviço de Clube de Vantagens
com cashback previdenciário. Isso significa que
parte do valor das compras que os participantes realizarem em mais de 400 lojas online parceiras da Prev4U
se transformará em renda para a aposentadoria. Os
assistidos receberão o aporte do cashback em conta
bancária, uma vez que já estão usufruindo da renda da
previdência complementar.
Para ter acesso ao Clube de Vantagens com cashback
previdenciário da Funpresp-Jud, o participante ou assistido deverá acessar o site https://funprespjud.
prev4u.com.br/ e efetuar o seu cadastro para realizar
suas compras nas lojas parceiras.
Sempre que o participante ou o assistido somar R$ 30,00
em cashback, o valor será creditado em sua reserva previdenciária na Funpresp-Jud ou em sua conta bancária,
respectivamente, sem descontos. Para os participantes, o valor será um incremento de renda para a aposentadoria.
Depositados na sua reserva individual, os aportes do
cashback também valerão para a dedução do Imposto de

Renda, até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis.
O cashback incide sobre o valor de produtos e serviços
e não sobre fretes e taxas de embarque. Além dele é
possível usufruir de cupons exclusivos de descontos.
Para isso, o participante deve clicar em “Super Ofertas”, selecionar a aba “Melhores Cupons”, escolher o
cupom desejado e clicar sobre “Eu Quero”. Em seguida,
deve copiar o cupom, fechá-lo, clicar em “Ir para a Loja”
e realizar a compra.
Para o Diretor Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo
Vieira de Oliveira, “o Clube de Vantagens, com cashback
voltado exclusivamente para a previdência complementar, é mais uma novidade oferecida aos participantes
e assistidos do Plano de Benefícios administrado pela
Funpresp-Jud, que vai ao encontro do anseio manifestado nas nossas pesquisas anuais, além de incentivar
o consumo responsável e a educação financeira e previdenciária”.
Os aportes poderão ser acompanhados no extrato
disponível Portal do Participante. Dúvidas podem
ser esclarecidas com a equipe Prev.4U: atendimentofunprespjud@prev4u.com.br.
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Esclarecimento sobre a Consulta
Pública da Previc sobre retirada
de patrocínio

N
Ilustração adaptada do Freepik

o dia 6 de maio, a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc) disponibilizou em seu site a Consulta Pública nº 01/2022,
para que interessados pudessem opinar e registrar sugestões sobre a proposta de Resolução CNPC Nº 53, de
10 de março de 2022, que trata da retirada de patrocínio e da rescisão unilateral de convênio de adesão no
âmbito do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas.
Sobre o assunto, a Funpresp-Jud esclarece que a
Consulta Pública em questão e a Resolução CNPC Nº
53/2022 não se aplicam aos planos administrados
por entes públicos. Isso está explícito no artigo 23
da Resolução, conforme a seguir: Art. 23. Não se aplica
a retirada de patrocínio de que trata esta resolução aos
planos de benefícios de servidores públicos titulares de
cargos efetivos patrocinados pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, instituídos em observância ao disposto no § 14 do art. 40 da Constituição Federal.
Leia a Resolução CNPC Nº 53 na íntegra.

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.

EXPEDIENTE

O material de divulgação está disponível para envio a qualquer lugar do Brasil sem custo de postagem e também pode ser acessado pelo link: http://www.funprespjud.com.br/patrocinador/material-de-divulgacao/.
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