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FINANÇAS

Uma das formas de aumentar o saldo da sua conta individual 

no PLANJUS é alterando o valor das contribuições. De acordo 

com o regulamento do plano, isso poderá ser feito a cada seis 

meses. Se faz esse tempo que você não revê esses valores, é 

possível acessar o Portal Meu Futuro, exclusivo do participante 

JUSPREV, fazer novas simulações e solicitar a alteração do 

valor da contribuição para atender as suas necessidades no 

futuro, na hora da aposentadoria. 

Quanto mais cedo se investe na previdência privada, melhor é. 

Isso porque o valor acumulado pode ser maior, e tem mais 

rentabilidade ao longo dos anos. Por isso, não deixe para 

pensar ou fazer essa reserva apenas mais tarde. A previdência 

a longo prazo é sempre mais vantajosa. Você poupa para o 

seu futuro e acaba não sentindo peso no bolso. 

PLANJUS

5 MOTIVOS PARA REVER AS CONTRIBUIÇÕES 
PARA O PLANJUS EM 2019

AUMENTE O SALDO 
INDIVIDUAL NO 
SEU PLANJUS

GARANTA MAIOR 
RENTABILIDADE 
NO FUTURO

Participante, 2019 chegou e separamos cinco motivos para rever as suas contribuições para o PLANJUS neste novo ano, 

garantido maior rentabilidade e tranquilidade no seu futuro e no futuro de sua família. A Central de Relacionamento com o 

Participante e nossos consultores estão à disposição para qualquer dúvida sobre o seu plano de benefícios previdenciários. 
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Quem faz parte do PLANJUS contribui mensalmente para a Renda 

Mensal Programada, que é a aposentadoria. Mas além deste 

benefício, o participante pode aderir aos benefícios de risco: Renda 

Mensal Por Morte e Renda Mensal por Invalidez. Desta forma, é 

possível proteger o seu futuro e o de sua família, no caso de alguma 

fatalidade. Os valores não são resgatáveis e nem acumulam com o 

saldo individual no PLANJUS. Mas as contribuições somam para a 

dedução do seu Imposto de Renda, na sua declaração anual. 

Todas as contribuições feitas para o seu PLANJUS são dedutíveis 

do Imposto de Renda, no limite de até 12% da sua renda bruta 

anual. E para ter essa dedução completa na sua declaração do IR, é 

preciso chegar a um valor específico de contribuições anuais, que 

variam para cada participante. Você pode conversar com o seu 

consultor da JUSPREV para rever as suas contribuições e a 

necessidade de fazer aportes, que são contribuições esporádicas 

no seu plano de previdência. 

Já pensou em garantir os estudos de alguém que ama? Com o 

PLANJUS, é possível! A Renda Mensal Educacional é mais um 

benefício oferecido pelo plano, com o objetivo de custear o curso 

superior de filhos, netos, sobrinhos, ou qualquer outro beneficiário 

de livre escolha. E quanto mais cedo começar esse investimento, 

mais vantajoso é. Converse com nossos consultores para saber 

como funciona e como aderir. 

ADESÃO AOS 
BENEFÍCIOS 
DE RISCO

AUMENTE O SEU 
BENEFÍCIO FISCAL

ENTRE EM CONTATO com a nossa Central de Relacionamento 

com o Participante:
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ADESÃO À RENDA 
MENSAL EDUCACIONAL

CANAIS DE 
ATENDIMENTO

0800 052 3434

RELACIONAMENTO@JUSPREV.ORG.BR

(41) 99512-8377
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Os participantes da JUSPREV podem estender a rede de proteção da Entidade para 

membros da família. Cônjuges e dependentes econômicos podem fazer parte do 

PLANJUS e aderir aos benefícios ofertados. No caso de pessoas da família com 

vínculo afetivo, é necessário realizar uma consulta no Estatuto da Associação 

Instituidora do participante e verificar essa permissão. 

No mês de novembro, a JUSPREV iniciou a campanha PLANJUS FAMÍLIA com o 

objetivo de incentivar os participantes a aderirem o plano de benefícios 

previdenciários também para seus familiares. Ao aderir a Renda Mensal Programada 

para a família, o participante receberá um guarda-chuva exclusivo, limitado a uma 

unidade por CPF. A promoção é válida enquanto durarem os estoques. 

Entre em contato com a gente e solicite uma consultoria personalizada: 

0800 052 3434 ou consultoria@jusprev.org.br. 

PLANJUS FAMÍLIA
ESTENDA A REDE DE PROTEÇÃO DA 
JUSPREV PARA SEUS FAMILIARES

FAMÍLIA

Clique aqui e conheça mais sobre os 
benefícios da JUSPREV para a sua família! 

http://www.jusprev.org.br/?page_id=5106


INSTITUIDORAS

AMARN E APEPA SÃO APROVADAS
COMO INSTITUIDORAS DA JUSPREV
ASSOCIADOS DAS INSTITUIÇÕES JÁ PODEM ADERIR AO PLANJUS

A Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte (AMARN) e a Associação de Procuradores do Estado do Pará (APEPA) são as novas 

Instituidoras da JUSPREV. As entidades foram aprovadas para compor o Colégio de Instituidoras da JUSPREV, que conta com mais de 70 

Associações de Carreiras Públicas do país. A avaliação é realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

A APEPA é destinada à defesa dos interesses de classe dos procuradores do Estado do Pará. Tem a missão de defender e promover a 

categoria no serviço público e no âmbito profissional, além de valorizar a carreira e as vitórias conquistadas pelos procuradores paraenses. 

Conheça mais sobre a Associação – http://procuradorespara.org

A AMARN tem como objetivo defender os interesses da magistratura norteriograndense, promover simpósios, congressos, estudos jurídicos e 

sociológicos, conferências, prestar auxílio e benefícios a seus associados, promover reuniões de confraternização e atividades de caráter 

recreativo, representar os associados jurídica e extrajuridicamente na defesa de seus direitos e interesses, manter um serviço de informação e 

assistência profissional a seus associados. Conheça mais sobre a Associação – http://www.amarn.com.br/



Rentabilidade

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de NOVEMBRO, o resultado consolidado foi de 

0,50, o equivalente a 100,69% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2018 nosso resultado foi 119,77% do CDI, ou 

seja, 19,77% de performance acima da rentabilidade do CDI.

Para mais detalhes

Fundos de
Investimento

Icatu Vangu Fic Fi Mult
Cred Priv JUSPREV R$ 80.231.631,31 0,37%

0,52%

0,62%

0,50%

5,67%

5,63%

10,25%

7,06%

R$ 78.117.958,72

R$ 65.169.376,84

R$ 223.518.966,87

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult

SulAmérica (NTNB’s)

Total JUSPREV

Patrimônio
Rentabilidade

Nov/18 Ano (2018)

% CDI – JUSPREV Consolidado

% Poupança – JUSPREV Consolidado

Nov 2018

100,69

133,77

Acumulado
2018

119,77

169,76

0,32%

99,68%

RENDA FIXA: 99,68%

RENDA VARIÁVEL: 0,32%

acesse aqui a lâmina completa

http://www.jusprev.org.br/?page_id=5504


FINANÇAS

Não só as empresas devem apurar o Balanço a cada ano, nós também precisamos fazer o nosso Balanço Patrimonial. Se somarmos 

tudo que temos hoje e subtrairmos as dívidas, aquilo que temos a pagar, quanto sobraria? Esse é o nosso Patrimônio Líquido.

Do lado esquerdo anotamos os ativos (bens que possuímos e direitos a receber) e, do lado direito, o Passivo (o que temos a pagar) e o 

Patrimônio Líquido, conforme exemplo a seguir:

Ativo

Investimentos R$ 40.000,00

R$ 132.000,00

R$ 760.000,00

R$ 50.000,00

Previdência

Apartamento

Carro - financiado

R$ 982.000,00

R$ 15.000,00

R$ 80.000,00

R$ 300.000,00

R$ 30.000,00

R$ 425.000,00

Cartão de crédito 

Empréstimo Consignado

Apartamento - saldo devedor

Carro – saldo devedor

R$ 557.000,00Patrimônio Líquido

Passivo

BALANÇO DE FINAL DE ANO
POR MYRIAN LUND



Quando não colocamos nossas contas no papel, temos a impressão que nosso patrimônio é 

sempre superior à realidade, pois a “contabilidade mental” deixa de lado todo o passivo, ou, 

pelo menos, parte dele, isto é, a mente “não se lembra” de tudo que temos para pagar.

No exemplo, a Família Feliz está com 43% do Patrimônio comprometido. Se resgatar 

investimentos e previdência, e ainda, vender os bens, que hoje valem R$ 982.000,00, ficará 

com apenas R$ 557.000,00

Se, por hipótese, a Família Feliz, do exemplo acima, ganha R$ 200.000,00 por ano, significa 

que o endividamento é de 425.000/200.000 = 2,1, ou seja, são necessários mais de dois 

anos de salário (25 meses) para pagar todas as dívidas. Resumindo, quanto mais você se 

endivida, mais difícil será adquirir um patrimônio que lhe proporcione independência financeira.

Conquistar um patrimônio requer dedicação. 

Alguns segredinhos ajudam o Patrimônio a crescer mais rápido:

• Evite compra parcelada no cartão de crédito, mesmo que o preço em 10 vezes seja 

igual ao preço à vista. Não comprometa o salários dos meses posteriores.

• Evite o crédito consignado. A taxa de juro mais baixa, comparativamente a outras 

modalidades de empréstimo, representa um gatilho para o superendividamento, pois 

quando você se dá conta está com mais de 30% do salário comprometido, afetando a 

sua qualidade de vida. Se o empréstimo for muito necessário, opte pelo menor valor 

possível e apenas por 6 meses, no máximo, 1 ano.

• Realize depósitos mensais, para previdência, para reserva de emergência e para os 

sonhos, no dia que recebe o salário, de preferência por meio de débito automático.

• Não antecipe 13º, férias e restituição de imposto de renda. Você perde 

aproximadamente 30% do valor com pagamento de juros. Aproveite para reduzir o 

saldo devedor de empréstimos e financiamentos com esse recurso.

Vamos abrir espaço no Balanço para novas conquistas?

Para isso é só começar 2019 com foco na nova proposta de lidar com o 

dinheiro: nada de parcelamento no cartão, nada de antecipação de 13º, férias 

ou Imposto de renda e nada de consignado. Sem dívidas, você pode destinar 

parte do que recebe para as reservas financeiras que vão lhe trazer qualidade 

de vida, por meio da realização mais rápida dos sonhos, e, também, 

proporcionar a tão desejada independência financeira na maior idade!

E não se esqueça das 3 perguntas básicas antes de fazer qualquer compra: 

Eu realmente preciso? Eu tenho dinheiro para comprar à vista? 

Tem que ser agora?

Querer é poder! Seja protagonista da sua história!!! Feliz 2019!!!



Adriana Lage

http://www.jusprev.org.br/?p=11247
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