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JUSPREV desenvolve sistema 
próprio de gestão de dados 

Por meio da gestão de dados, a JUSPREV visa a 
estabelecer a excelência em seu atendimento em 
todo o país. Estamos atentos a essas plataformas 
para poder aprimorar sempre o nosso 
relacionamento e consultoria com os 
participantes”, destaca a gerente da Entidade, 
Deborah Maggio.  

�

Plataforma é utilizada pela equipe própria de consultores para registrar as 
consultorias com os participantes.

Com o objetivo de integrar, alinhar e aprimorar a consolidação de dados 
estratégicos e o relacionamento com participantes e potenciais 
participantes, a JUSPREV desenvolveu seu próprio sistema de 
consultoria e relacionamento, customizado às necessidades da Entidade.  

Por meio da plataforma, a JUSPREV registra cada atendimento 
realizado pela equipe própria de consultores, entendendo as 
necessidades de cada região do país. Desta forma, a Previdência 
Associativa busca a excelência no atendimento aos participantes. 

A primeira fase de implantação teve início em maio. Já a 
segunda fase deve acontecer em breve e vai contemplar mais uma 
novidade: a pós-consultoria. 

Além deste sistema, a JUSPREV também desenvolveu um 
B.I (Business Intelligence). Na plataforma estão consolidadas 
informações muito utilizadas pela Central de Relacionamento 
com o Participante e Diretoria da Entidade, como o 
mapeamento de dados por região, participantes por 
instituidoras, tipos de plano, gráficos e filtros dinâmicos.



A Associação Paranaense dos Juízes Federais (APAJUFE) e a Associação Cearense de Magistrados (ACM) passaram a integrar o 
Colégio de Instituidoras da JUSPREV, um dos principais órgãos colegiados da Entidade. 

Com as novas adesões, a JUSPREV conta atualmente com 63 Associações de Classe Instituidoras em todo o país. Por meio da união 
e força associativa, a Entidade continua sua missão de oferecer um plano de benefícios previdenciários para uma aposentadoria segura e 
tranquila. 

A APAJUFE é uma entidade de classe que representa os magistrados federais do Estado do Paraná, tendo a finalidade de defender o 
fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes, o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos 
direitos humanos, atuando sempre com sensibilidade e responsabilidade social.

A ACM é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro de 1958. Tem sede e foro em 
Fortaleza (Ceará), reunindo, como associados, Juízes e Desembargadores da Justiça Comum Estadual, Federal e do Trabalho, na ativa ou 
aposentados; Conselheiros do Tribunal de Contas do Município e do Estado, em exercício ou aposentados; notários e pensionistas. 

APAJUFE e ACM são as novas 
instituidoras da JUSPREV



Em maio, o consultor previdenciário da 
JUSPREV, Alexandre dos Santos, 
participou como palestrante do Seminário 
sobre Previdência Complementar, realizado 
pela Associação Nacional dos Advogados 
Públicos Federais (ANAFE), que é uma das 
63 Instituidoras da Entidade. O evento 
aconteceu no dia 16. 

Na palestra, Alexandre apresentou um 
panorama de como funciona a Previdência 
Associativa do Ministério Público, da 
Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais 

O regime de previdência dos servidores públicos vem apresentando um 
cenário de profundas mudanças e instabilidade. Cada um está sujeito, de 
acordo com a data de entrada no serviço público, a um determinado regime”, 
destacou Alexandre.

JUSPREV participa de 
Seminário da ANAFE
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da Receita Federal do Brasil, os motivos 
para adesão, bem como dados envolvendo 
a instituição, criada em 2007.

O consultor também apresentou os 
números da JUSPREV, que possui 
aproximadamente 3 mil participantes 
ativos e detalhou as Emendas 
Constitucionais que alteraram as regras 
alusivas ao tempo de serviço, ao tempo de 
contribuição, à idade mínima, à 
integralidade dos proventos e pensões, à 
paridade, dentre outras.



No dia 04 de maio, associados 
da ADPETO (Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do 
Tocantins) conheceram mais sobre 
as vantagens e benefícios da 
JUSPREV. A Previdência 
Associativa foi apresentada pelo 
consultor Alexandre dos Santos. O 
evento aconteceu na sede da 
Defensoria Pública de Tocantins. 

Consultor apresenta a 
JUSPREV para 
associados da ADPETO

No dia 18 de maio, a JUSPREV esteve presente no encontro estadual, realizado pela 
Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS). Durante 
evento, o consultor previdenciário, Alexandre dos Santos, apresentou a Previdência 
Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil.

Associados da ADPERGS já podem aderir a JUSPREV por meio da ANADEP (Associação 
Nacional dos Defensores Públicos), que é uma das 63 instituidoras da Previdência 
Associativa. O processo de adesão da ADPERGS como instituidora da JUSPREV está em 
andamento junto à Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Atualmente, a JUSPREV administra um patrimônio de mais de 200 milhões em ativos e 
possui cerca de 3 mil participantes em todo o país. Ocupa a 6º posição no ranking das 
maiores Entidades de Previdência Complementar Fechada, segundo a Previc.

Consultor ministra palestra no 19º Encontro Estadual 
dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul



O Comitê de Investimentos da JUSPREV, formado pelos 
próprios participantes da previdência associativa, se reuniu, em 
maio, na sede administrativa da Entidade, em Curitiba. Durante o 
encontro, foram abordados assuntos referentes à rentabilidade 
do 1º quadrimestre de 2018 e relatório de acompanhamento da 
Política de Investimentos do 1º trimestre, apresentado pela 
Aditus. 

As Assets Sulamérica e Icatu Vanguarda também 
apresentaram a gestão dos ativos no primeiro quadrimestre 
deste ano, com as estratégias que serão adotadas na carteira 
nos próximos meses. 

O Comitê é formado pelos próprios participantes da 
JUSPREV e tem por objetivo assessorar, em caráter consultivo, 
a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas à gestão dos 
ativos do Plano administrado pela entidade, observadas a 
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos 
a serem realizados, de acordo com a legislação vigente e a 
Política de Investimentos da JUSPREV.

Comitê de Investimentos se reúne 
em Curitiba



Em maio, aconteceu a Semana Nacional de Educação 
Financeira, uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação 
Financeira (CONEF). A JUSPREV apoia esta causa e tem 
como uma de suas missões auxiliar no planejamento 
financeiro de seus participantes e assistidos. 

Entre os dias 14 e 20 de maio, divulgamos cinco 
vídeos com dicas da especialista em finanças, professora 
Myrian Lund, em nossas mídias sociais.

 

Reveja os cinco vídeos com dicas 
sobre educação financeira, com a 
especialista Myrian Lund

Semana ENEF

http://www.jusprev.com.br/?p=10717
http://www.jusprev.com.br/?p=10717


Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de ABRIL, nosso resultado 
consolidado foi de 0,54%, o equivalente a 103,71% da performance do CDI para o mesmo período.

Para mais detalhes, consultar as lâminas de Investimentos disponibilizadas em nosso site.

VEJA COMO FOI A RENTABILIDADE PLANJUS EM ABRIL DE 2018

Fundos de
Investimento

Icatu Vangu Fic Fi Mult
Cred Priv JUSPREV R$ 68.709.101,54 0,42
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SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult

SulAmérica (NTNB’s)

Total JUSPREV

Patrimônio
Rentabilidade

Abril/18 Ano (2018)

% CDI – JUSPREV Consolidado

% Poupança – JUSPREV Consolidado

Abril 2018

103,71

144,47

Acumulado
2018

123,70

167,10

0,43%

99,57%

RENDA FIXA: 99,57%

RENDA VARIÁVEL: 0,43%
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