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Walter Nunes lança nova edição de livro

Comitê Orçamentário se reúne na segunda 

Palestra explica vantagens da previdência 
complementar facultativa
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Aniversariantes

“Nova Previdência Comple-
mentar – Funpresp” foi o tema 

da palestra proferida ontem (20), 
no auditório da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esmafe). 
O ministrante foi o diretor de segu-
ridade da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (Fun-
presp-Jud), Edmilson Chagas. Na 
ocasião, ele explicou que quem to-
mou posse após 14 de outubro de 
2013, está sujeito ao novo regime 
de previdência do servidor público, 
o qual limita as aposentadorias e 
pensões ao teto do Regime Ge-

ral de Previdência Social (RGPS), 
atualmente correspondente a R$ 
4.663,73. Daí, segundo Chagas, a 
importância de se investir em um 
fundo complementar de aposen-
tadoria como “participante patro-
cinado”, pois só a renda adicional, 
somada à que o servidor já tem 
direito, possibilitará preservar o 
nível de renda. “O órgão ao qual o 
servidor estiver vinculado (patroci-
nador) também realizará contribui-
ções, de forma paritária, de até, no 
máximo, 8,5%”, destacou Edmilson. 
O valor da renda complementar a 
ser recebida no futuro dependerá, 

O juiz federal Walter Nunes lan-
çou, recentemente, a 2ª edição do 
livro “Curso de Direito Processual 
Penal: Teoria (Constitucional) do 
Processo Penal” (Editora OWL). 
A nova obra está revista, amplia-
da e atualizada. Nesta edição, o 
magistrado traz uma abordagem 

A segunda reunião ordinária do 
Comitê Orçamentário de Segun-
do Grau da Justiça Federal na 5ª 
Região, coordenado pelo desem-
bargador federal Manoel Erhar-
dt, ocorrerá na próxima segunda 
(24), às 15h. Na oportunidade, 
será apresentado o orçamento do 
TRF5, após os contingenciamentos 

no entanto, da evolução na carrei-
ra, do período de acumulação e de 
quanto foi poupado. 
Servidores antigos - Durante o 
evento, Chagas enfatizou que mes-
mo para quem está no TRF5 antes 
de outubro de 2013, é vantagem 

aderir ao Funpresp na 
condição de “participan-
te vinculado”, sem pre-
cisar, no entanto, renun-
ciar ao regime antigo. 
Isso porque os custos 
são mais em conta e não 
há a taxa de administra-
ção, geralmente cobrada 
pelas previdências pri-
vadas do mercado. “Es-
tes servidores também 

diminuem a renda com a aposen-
tadoria, deixando de receber fun-
ções, auxílio alimentação e outros 
adicionais. Um fundo extra é essen-
cial”, explicou o palestrante. Mais 
informações: www.funprespjud.com.
br/sap@funprespjud.com.br 

ocorridos no atual exercício, bem 
como a proposta orçamentária 
para 2016, atualmente em tramita-
ção no Conselho da Justiça Fede-
ral. O Comitê é composto por oito 
diretorias do Tribunal e por um 
representante da Associação dos 
Servidores da Justiça Federal no 
Estado de Pernambuco (Asserjufe-

-PE). Entre outras atribuições, o 
grupo é responsável por auxiliar 
na definição das prioridades da 
Corte, de modo a alinhá-las à 
possibilidade orçamentária, bem 
como na execução do orçamen-
to, por meio do acompanhamen-
to de projetos, iniciativas e con-
tratações.

peculiar sobre o instituto da cola-
boração premiada. Walter Nunes 
é juiz federal titular da 2ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte 
e professor de Direito Processual 
Penal da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. (Com infor-
mações da Ascom/JFRN).


