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| EDITORIAL |

N

esta edição comemoramos os 6 anos de existência da Fundação. Nós preparamos um vídeo
com nossos principais resultados desde nossa
criação e uma nova história em quadrinhos da Turma
da Judi para o público infantil.
Atualmente, temos mais de 19.400 participantes e administramos um patrimônio de mais de 650 milhões,
com arrecadação mensal de cerca de 31 milhões. Temos previsão de atingir nosso primeiro bilhão no terceiro trimestre de 2020.

As novidades não param por aí. Revisamos o Planejamento Estratégico para os anos de 2020 a 2022, lançamos o concurso de vídeos sobre dicas de educação
financeira e previdenciária para estimular a reflexão
dos participantes sobre o tema, implantamos o Comitê de Auditoria e até o final do ano disponibilizaremos o EAD de Investimentos com 30 horas/aula.
Com o intuito de levar cada vez mais informação e dar
dicas aos participantes, lembramos que novembro é
o mês para o recálculo das contribuições, aproveitando 100% da contrapartida do órgão patrocinador, e
explicamos como reduzir o imposto de renda com
contribuições esporádicas, aproveitando todo o benefício fiscal que a previdência complementar oferece.
Acompanhe mensalmente o rendimento do seu patrimônio no Portal do Participante e conheça nossos
números nesta edição.
Boa leitura!
Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

anos

A

Funpresp-Jud lança um vídeo comemorativo pelos 6
anos de sua criação, completados no dia 14 de outubro,
demonstrando seus principais
resultados.
Ao longo destes 6 anos, a Fundação vem registrando resultados
sólidos, crescente credibilidade
e confiança junto aos membros
e servidores do Poder Judiciário
da União, do Conselho Nacional
do Ministério Público e do Ministério Público da União.
Inovação, governança e transparência são a chave para o desenvolvimento de projetos que
aprimoram o trabalho da equipe e práticas que melhor atendam aos participantes.
Clique no link e conheça um pouco
do que foi construído nestes anos:
https://youtu.be/rRLiVdnqN0I
Siga a Funpresp-Jud!
Facebook:@funprespjudiciario
LinkedIn: https://www.linkedin.
com/company/funpresp-jud
Youtube: https://www.youtube.
com/funprespjud

| 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.

NOTÍCIAS
Planejamento Estratégico para os anos de 2020 a 2022

A

equipe Funpresp-Jud revisa seu Planejamento Estratégico para os anos de 2020 a
2022 com a análise dos objetivos estratégicos, missão, valores e visão, bem como a definição das metas a serem cumpridas pela Entidade
nos próximos anos. O processo foi dividido em 3
fases: estratégica, tática e operacional.

A primeira fase foi a estratégica, mediada pelo
Consultor Sérgio Cordioli, em 16 de agosto, no
Supremo Tribunal Federal, com membros do
Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e
gerentes de algumas áreas da Fundação. A missão, valores, visão e objetivos estratégicos foram redefinidos nesse dia.

A segunda etapa foi a tática, realizada na sede da
Fundação, em 23 de agosto. Essa etapa foi conduzida pelo Gerente de Administração e Finanças
juntamente com os Gerentes que participaram da

primeira fase, que funcionaram como facilitadores junto aos outros gerentes das áreas, para definir o desdobramento dos objetivos estratégicos
em atividades e ações.

NOTÍCIAS
A terceira e última fase foi a operacional, em 30
de agosto, com toda a equipe da Entidade. Todos
trabalharam as ações, propondo metas e custos.

Após esse encontro, foi acordado o desdobramento dos Planos Gerenciais das áreas.

Dentre as atividades desenvolvidas durante todas as etapas, além da revisão das declarações
de missão, visão de futuro e valores, foram definidos 6 novos objetivos estratégicos dentro das
4 perspectivas: partes interessadas, financeira,
processos internos e aprendizado e crescimento.

O novo Planejamento Estratégico foi aprovado pelo
Conselho Deliberativo, em 6 de novembro, desdobrado de forma objetiva em um mapa estratégico,
documento que concentra instruções para as perspectivas, além de enfatizar objetivos voltados aos
patrocinadores e participantes, com foco na melhoria da gestão do Plano de Benefícios JusMP-Prev.

NOTÍCIAS

| INVESTIMENTOS |

Curso de EAD sobre investimentos será
lançado em breve

A

Funpresp-Jud lançará seu segundo curso
na plataforma de Ensino a Distância (EAD)
sobre “Noções Básicas de Investimentos”,
ainda no ano de 2019.
O objetivo é oferecer um processo de aprendizagem continua aos membros e servidores do Poder Judiciário da União (PJU), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Ministério
Público da União (MPU).
O segundo curso também é gratuito, autoinstrucional, com conteúdo e exercícios distribuídos em
cinco módulos e carga-horária de 30 horas. Os
módulos são: Apresentação, Política de Investimentos, Diretrizes para Investimentos, Gestão de
Riscos e Plano de Trabalho de Investimentos.
Ao final do curso os participantes compreenderão os conceitos básicos de investimentos que
possibilitarão:

• analisar a Política de Investimentos da
Funpresp-Jud;
• avaliar as estratégias de investimento e
de resgate de recursos da Fundação a partir determinações dos órgãos reguladores e
fiscalizadores da EFPC;
• identificar as diretrizes gerais que a Fundação utiliza para a gestão dos recursos financeiros no Plano de Gestão Administrativa
(PGA) e no Plano de Benefícios (PB);
• reconhecer a importância da implementação dos controles internos e de gerenciamento de riscos aplicáveis às EFPCs; e
• verificar a aplicação das diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos no Plano de Trabalho, que foram propostas para a
gestão dos Planos PB e PGA.
Fique de olho no nosso site que em breve divulgaremos!

Comitê de Auditoria
Os integrantes do Comitê de Auditoria (Coaud) tomaram posse no dia 20 de novembro, em cerimônia realizada na sede da Funpresp-Jud.
Foram empossados os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, integrante e Presidente do Coaud, na
especialidade contábil/auditoria, para o cumprimento do mandato de três anos; Francisco Carlos
Cavalcante Melo, na especialidade atuarial, para mandato de dois anos; e Sérgio dos Santos Carvalho,
especialidade de investimentos, para mandato de um ano.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS

RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até out/19

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até out/19

10,21%

8,33%

em R$ mil

DATA

PB

PGA

TOTAL

31/dez/13
31/dez/14
31/dez/15
31/dez/16
31/dez/17
31/dez/18
31/out/19

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
630.439

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
27.419

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
657.858

Fonte: Banco do Brasil, CAIXA

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 13/11/2019

POR CATEGORIA

19.465

MIGRAÇÕES

19.090 Patrocinados
307 Vinculados
24 No prazo opção
institutos
23 BPD
17 Autopatrocinados
4 Assistidos

6.636

POR SEXO

2.734 Analistas
2.714 Técnicos
1.187 Membros
1 Auxiliar

10.116

POR CARGO
Membro

Analista

Técnico

Auxiliar

Patrocinado
Vinculado
No prazo opção institutos
BPD
Autopatrocinado
Assistidos

2.064
26
1
1
1

7.099
128
11
8
4
-

9.925
153
12
14
13
3

2
-

Total

2.093

7.250

10.120

2

POR RAMO DOS PATROCINADORES

CN
MP
OU
TRO
ÓR
GÃ
O

CN
J
JUS
TIÇ
AM
ILIT
AR

STF

506
301
147
138
120
3
2,60% 1,55%
0,76% 0,71% 0,62% 0,02%
STJ

2.170 1.915
11,15% 9,84%

TJD
FT

3.897
20,02% 3.388
17,41%

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

6.880
35,35%

9.349

| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 19.465 / OUT 2019
1°

MPF

2.296

2°

TJDFT

1.915

3°

TRT2

887

4°

MPT

829

5°

TRT1

740

6°

TRT3

740

7°

MPDFT

700

8°

STJ

506

9°

TST

498

10°

TRT15

490
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Recalculando suas contribuições

Novembro é o mês para o pedido de revisão do percentual de contribuição pelos participantes

V

ocê se planeja para ter uma aposentadoria
com qualidade de vida e para ficar mais protegido financeiramente no futuro? A previsão é que você viva mais 20 ou 30 anos. Você tem
refletido sobre isso?
Essa reflexão é muito importante, porque, ao parar de trabalhar, alguns benefícios incorporados à
sua renda, durante o tempo da ativa, são perdidos.
Pensando nisso, a Funpresp-Jud realiza campanha durante esse mês, para que os participantes
patrocinados do Plano JusMP-Prev possam solicitar a revisão do percentual de contribuição.
A mudança é requerida em novembro e passa a vigorar a partir de janeiro/2020. Ela também pode ser
requerida em maio, passando a vigorar em julho.
O objetivo é que o participante reveja e, eventualmente, altere suas contribuições, avaliando se
o que está sendo acumulado na sua conta está
de acordo com o que você almeja para a sua
aposentadoria.

A ideia é aproveitar a paridade contributiva da
instituição na qual trabalha para garantir o valor
máximo, pois quanto maior o percentual, maior
será a sua poupança previdenciária e você terá
um futuro mais seguro. Com o aumento na contribuição mensal, seu saldo de conta vai crescer
significativamente e isso será muito valioso.
A Funpresp-Jud disponibiliza simuladores no site
(www.funprespjud.com.br) para auxiliar quem
deseja fazer a revisão e coloca sua equipe à disposição pelo e-mail sap@funprespjud.com.br ou
pelo telefone (61) 3217-6598.

Como alterar o percentual de contribuição?
Clique aqui:
http://www.funprespjud.com.br/wp-content/
uploads/2017/06/Alteracao_inclusao_exclusaode-contribuicao.pdf, preencha o formulário e entregue na área de Gestão de Pessoas.

dos participantes em relação à importância da
educação financeira e previdenciária para sua aposentadoria.
O inscrito deverá encaminhar 1 vídeo em meio digital à Funpresp-Jud, formato MP4, filmado na posição horizontal, resolução mínima de 720p e duração de até 1 minuto.

A

Serão premiados os 4 melhores vídeos com o valor de R$ 2.500,00 (descontados os impostos) por
vídeo vencedor. O valor do Prêmio está previsto no
orçamento do Plano de Comunicação e Marketing.

Funpresp-Jud promove concurso de vídeos
sobre dicas de educação financeira e previdenciária. Somente poderão concorrer os
participantes do Plano de Benefícios JusMP-Prev.

Conheça o regulamento em nosso site: http://
www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/
Premio-Funpresp-Jud/2020/ed-34-2019_premiofunprespjud-2020.pdf.

O Concurso tem por objetivo estimular a reflexão

Participe!

NOTÍCIAS
Nova revista em quadrinhos da Turma da Judi
de membros e servidores do PJU, do CNMP e MPU.
A publicação traz a história “Bebê à vista” e diversos passatempos para o público infantil, com valores e comportamentos envolvidos no ganho e
no uso do dinheiro no cotidiano das famílias.
O lançamento foi alusivo ao Dia das Crianças
(12/10) e também fez parte das comemorações
do 6º aniversário.
A Turma da Judi aborda de forma lúdica e atrativa
noções básicas sobre finanças e ensina aos pequenos os seguintes conceitos: os benefícios de
poupar para atingir objetivos; como economizar;
ter noções de gastos imediatos, de médio e longo prazo; identificar o que é essencial, necessário,
útil e supérfluo; dentre outros.

A

Funpresp-Jud lança a terceira história da revista em quadrinhos da Turma da Judi, mais um
produto do Programa de Educação Financeira
e Previdenciária da Entidade, destinado aos filhos

A Fundação busca promover a educação financeira e previdenciária. Por isso, a publicação pretende contribuir para que as crianças cresçam com
mais preparo, responsabilidade financeira e consumo consciente.
Conheça a revistinha clicando aqui: http://www.
vidaprevidenciaria.com.br/turma-da-judi-3/

Como reduzir o Imposto de Renda?
Dezembro é o mês oportuno para a redução de quem utiliza o modelo completo da declaração

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 20/12/2019, 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%, conforme tabela abaixo:

Contribuição Normal patrocinada
(Deduzida na fonte)

Benefício Fiscal
(Contribuições facultativas incluindo a CAR)

Total das Deduções

6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%

12%
12%
12%
12%
12%

18,5%
19,0%
19,5%
20,0%
20,5%

NOTÍCIAS
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.
As contribuições facultativas, tanto as descontadas
em seu contracheque, quanto as feitas esporadi-

camente, somadas às contribuições de cobertura
adicional de risco (CAR), serão computadas para o
limite de até 12% da renda bruta anual tributável.
Não incidirão taxas sobre as contribuições facultativas/esporádicas e não haverá contrapartida
da União.
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?

O

participante poderá fazer contribuições esporádicas até o dia 20/12/2019 para obter
o máximo de dedução fiscal com o abatimento do IRPF e incrementar a sua reserva previdenciária. Para tanto é necessário realizar o re-

passe das contribuições via depósito identificado,
transferência bancária, Documento de Ordem de
Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Ordem Bancária (OB), em nome da
Funpresp-Jud, utilizando os dados abaixo:

CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

18.465.825/0001-47

Banco do Brasil (001)

4200-5

6458-0

Após, encaminhar o comprovante para arquivos@funprespjud.com.br.
Informações: (61) 3217-6598 e sap@funprespjud.com.br.

EXPEDIENTE

Obs: O benefício fiscal é para aqueles que realizam a declaração do imposto de renda no modelo completo.
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