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APORTES
Conheça os benefícios
de fazer aportes 

INSTITUIDORA
ADPETO e APMP (Paraíba)
são as novas instituidoras
da JUSPREV

AGENDA
Veja o que aconteceu
em agosto na JUSPREV

RENTABILIDADE
JUSPREV supera o CDI
em 44% no último mês

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Saiba como otimizar as entradas
extras no orçamento, como a
restituição do IR 



Os Benefícios dos Aportes
Quanto mais cedo investir na previdência, maior será 
o rendimento no futuro

Além das contribuições mensais feitas no seu plano de previdência, 

é possível aumentar o valor do saldo da conta individual realizando 

aportes. São aplicações que podem ser feitas em qualquer tempo, 

ao longo da vigência do plano contratado, que na JUSPREV é o 

PLANJUS. 

Ao aderir ao PLANJUS, os participantes podem realizar um aporte 

inicial junto com a primeira contribuição mensal. Ou ainda realizar 

aportes em qualquer momento que desejarem. Com essa ação, 

cresce o investimento feito, com maior rendimento ao longo do 

tempo.

Benefício fiscal
A realização de aportes também pode aumentar o benefício fiscal 

do participante. Quem contribui com a previdência complementar 

pode deduzir até 12% de IR da renda anual bruta. Se o montante 

total aplicado no PLANJUS, durante o ano, ainda não atingir o 

percentual passível de dedução do IR, o participante pode fazer 

aporte de valores em sua conta individual.

 

Fazendo o aporte no ano fiscal vigente e registrando-o na próxima 

declaração de IR, o participante poderá obter ou até mesmo 

aumentar sua restituição. Ou seja, pode usufruir do benefício fiscal 

e ainda reforçar o saldo da previdência, contribuindo para aumentar 

os ganhos.

No site da JUSPREV, um simulador de imposto de renda mostra os 

valores aproximados de aporte para a obtenção do benefício fiscal.

É só acessar aqui:

Ficou alguma dúvida? Os consultores previdenciários da JUSPREV 

podem ajudar. Entre em contato:

consultoria@jusprev.org.br 

0800 052 3434    |    (41) 3252 3400

https://www.meufuturo.net.br/simulador/ir/jusprev


Instituidora
Associação Paraibana do Ministério Público e Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Tocantins são as novas instituidoras da JUSPREV

É com grande satisfação que a JUSPREV anuncia a adesão de mais duas entidades em seu Colégio de Instituidoras. A Associação Paraibana do Ministério 

Público (APMP) e Associação dos Defensores Públicos do Estado do Tocantins (ADEPTO) passaram a integrar o órgão colegiado da Entidade em agosto. 

Fundada no dia 3 de outubro de 1947, a Associação Paraibana do Ministério Público defende as prerrogativas, direitos e interesses da classe e dos seus 

associados e participa de todas as lutas de interesse do Ministério Público. 

A ADEPTO foi criada no dia 18 de maio de 1993 e congrega os Defensores Públicos do Estado do Tocantins, em atividade ou aposentados, bem como seus 

pensionistas, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela independência e prestígio da Defensoria Pública.

Com as adesões, que foram aprovadas pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, as duas associações já podem oferecer o 

benefício de uma aposentadoria segura e tranquila para todos os seus associados. A JUSPREV possui mais de 70 Associações de Carreiras Públicas em seu 

Colégio de Instituidoras. Com abrangência nacional, administra um patrimônio de mais de 200 milhões em ativos no seu plano de benefícios previdenciários, o 

PLANJUS.

Para aderir à JUSPREV, basta enviar um e-mail para consultoria@jusprev.org.br. Um dos 

consultores previdenciários da região entrará em contato para uma consulta personalizada. Saiba 

mais nosso site: www.jusprev.org.br. 



Reunião dos Órgãos Colegiados da JUSPREV
é realizada no Maranhão

No dia 24 de agosto, a JUSPREV realizou a Reunião Geral dos Órgãos Colegiados da Entidade. 

O evento aconteceu na sede administrativa da AMMA, Associação dos Magistrados do 

Maranhão. A reunião contou com parceria e apoio da AMMA e da Associação do Ministério 

Público do Estado do Maranhão (AMPEM), que são instituidoras da JUSPREV.

A reunião iniciou com o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos da JUSPREV, que 

apresentaram informações referentes ao 1º semestre de 2018. A solenidade de abertura do 

evento contou com presença do procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins, do 

presidente da Associação do Ministério Público (Ampem), Tarcísio Bonfim, o presidente da 

AMMA, Angelo Santos, integrantes dos órgãos colegiados da JUSPREV e membros da 

Magistratura, do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Geral da União e 

Procuradores de vários estados.

Ainda pela manhã aconteceu uma palestra sobre o funcionamento da JUSPREV e as vantagens e benefícios previdenciários oferecidos pela entidade. 

Participaram os associados da AMMA e AMPEM, além dos demais presentes na reunião da Entidade.

 Os assuntos foram apresentados pela Dra. Maria Tereza Uille Gomes (Conselheira do CNJ e idealizadora da JUSPREV), Dr. Gervásio dos Santos (Juiz e Membro 

do Comitê de Investimentos da JUSPREV), Dr. Márcio Gheller (Auditor-Fiscal e Diretor Jurídico e de Benefícios da JUSPREV) e Dra. Deborah Maggio (Advogada 

especialista em Previdência Complementar e gerente geral da JUSPREV).

No período da tarde, aconteceu a segunda parte da Reunião Geral com os integrantes do Colégio de Instituidoras, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, 

do Comitê de Investimentos e da Diretoria Executiva da JUSPREV. Foram apresentadas informações sobre a Entidade, bem como o relatório de atividades 

referente ao 1º semestre, que destacou o crescimento da JUSPREV nos últimos anos. 
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No dia 15 de agosto, a Gerente da JUSPREV, Deborah 

Maggio, e o membro do Comitê de Investimentos da 

Entidade, Doutor Felipe Locke Cavalcanti, participaram do 

curso “Principais mudanças e impactos decorrentes da 

Resolução CMN 4661/2018”. A capacitação é realizada 

pela Universidade Corporativa da Previdência 

Complementar – UniAbrapp e teve como objetivo 

esclarecer os principais pontos da referida Resolução para 

as entidades fechadas de previdência complementar. 

Deborah Maggio, gerente da JUSPREV e Doutor Felipe Locke 
Cavalcanti, membro do Comitê de Investimentos da JUSPREV. 

Agenda Agosto

Capacitação

A capacitação aconteceu em São Paulo. 

O papel do Estado no Regime 
da Previdência Complementar.“

Já nos dias 13 e 14 de agosto, Deborah Maggio também participou do 13º Encontro Nacional 

de Advogados das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que teve como tema 



Agenda Agosto

Em agosto, a JUSPREV participou de dois importantes eventos: o XVI 
Congresso Estadual do Ministério Público – O Ministério Público e o 
Futuro, realizado entre os dias 01 e 04 de agosto, em Gramado (RS), e 
o 35º Encontro do Ministério Público de Santa Catarina, realizado entre 
23 e 26 de agosto, na cidade de Gaspar (SC). 

No Congresso em Gramado (RS), além de um stand no local do evento, a 
JUSPREV foi apresentada para os congressistas no Espaço Tribuna Livre. 
A explanação foi realizada pelo Doutor Sandro Loureiro Marones, 
membro do Conselho Deliberativo da JUSPREV e pelo Doutor Mauricio 
Trevisan, membro do Comitê de Investimentos da JUSPREV. 

Nos dois eventos também esteve presente o consultor previdenciário da 
região, Alexandre dos Santos, que atendeu os participantes em um stand 
da JUSPREV. Em Gramado, o evento foi realizado pela Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMPRS). E em Santa Catarina, o 
35º Encontro foi realizado pela Associação Catarinense do Ministério 
Público (ACMP). As entidades são Associações Instituidoras da JUSPREV.

Eventos



[Por Myrian Lund, especialista em finanças] Estamos tendo entradas extras no nosso orçamento, 
como, por exemplo, a restituição de imposto de renda, a primeira parte do décimo terceiro, e muitos 
perguntam “onde vou aplicar”?

Dicas para otimizar as entradas extras

Se você está com o orçamento em dia, sem contas atrasadas, é possível 

otimizar o uso desse novo dinheirinho. Veja nossas dicas:

Como está sua reserva de emergência? 
Você pode construí-la aos pouquinhos. Esse dinheiro é para 

emergências e para oportunidades que surgem de última hora, mas 

que você gostaria muito de participar. Exemplo, uma pequena 

viagem com um grupo de amigos. Aqui, o seu dinheiro deve estar 

em produtos que ofereçam liquidez diária. São eles: poupança, 

CDB no seu banco e RDC na sua cooperativa de crédito, Tesouro 

Selic e Fundo de Renda Fixa, lembrando que CDB, RDC e Fundo, 

para serem vantajosos, devem estar rendendo em torno de 

90% do CDI ou mais.



E a sua previdência, será que podemos fazer mais 
aportes?
Você pode depositar até 12% da sua renda bruta anual para manter o 

benefício de postergação do pagamento de imposto de renda. Eu, 

particularmente, gosto muito da previdência complementar se não vou 

precisar do dinheiro. É um investimento de longo prazo, interessante, pois 

alia: boa rentabilidade, pagamento de imposto de renda somente no resgate, 

o que permite acumular mais, e dinheiro disponível para família pagar as 

primeiras despesas e dar entrada no inventário, em caso de morte do titular.

Quer saber sobre algum tema de educação financeira. Envie sua sugestão que vamos tratar nos próximos informativos: comunicacao@jusprev.org.br

E o planejamento dos sonhos? 
O que você e sua família estão planejando? Não deixe de relacionar os 

objetivos, a data a serem realizados e os valores necessários para a 

concretização. Agora é fazer o aporte inicial com o dinheiro extra recebido e 

aplicar mensalmente as parcelas restantes.  Definir a data de realização do 

sonho é importantíssimo para definir o tipo de aplicação que pode ser feita: 

LCA, LCI, CDB de pequenos bancos, fundo multimercado. Aqui o número de 

alternativas se amplia, mas a liquidez não é imediata, principalmente para as 

melhores opções de investimento. Então, se o dinheiro é para uso no médio 

prazo, vale a pena sair da zona de conforto e buscar uma rentabilidade melhor.



Rentabilidade

No mês de JULHO, o resultado consolidado foi de 0,78%, o equivalente 

a 143,54% da performance do CDI para o mesmo período. Já no 

acumulado do ano de 2018 nosso resultado foi 120,91% do CDI, ou seja, 

20,91% de performance acima da rentabilidade do CDI.

Mesmo com a instabilidade do mercado financeiro, a JUSPREV, no mês de julho, superou o CDI em 44% e obteve rentabilidade acumulada de 21% acima do CDI 

em 2018.  É a JUSPREV cuidando do futuro dos participantes.  Veja abaixo a lâmina de rentabilidade. 

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

Fundos de
Investimento

Icatu Vangu Fic Fi Mult
Cred Priv JUSPREV R$ 70.417.095,21 0,55

0,47

1,38

0,78

3,69

3,18

6,91

4,51

R$ 71.959.252,87

R$ 63.189.813,12

R$ 205.566.161,20

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult

SulAmérica (NTNB’s)

Total JUSPREV

Patrimônio
Rentabilidade

Julho/18 Ano (2018)

% CDI – JUSPREV Consolidado

% Poupança – JUSPREV Consolidado

Abril 2018

143,54

209,51

Acumulado
2018

120,91

167,11

0,32%

99,68%

RENDA FIXA: 99,68%

RENDA VARIÁVEL: 0,32%

Acesse aqui a lâmina completa

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