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Contribuições
Conheça as formas de pagamento disponíveis para 
os participantes da JUSPREV

Os participantes da JUSPREV podem optar por três 

formas de pagamento de suas contribuições mensais. A 

primeira delas é o boleto bancário, que é gerado pela 

JUSPREV e encaminhado via e-mail ou correio. Outra 

opção muito escolhida pelos participantes é a 

autorização das contribuições em débito automático. 

Para aderir a essa opção, basta o participante ter conta 

em um dos bancos credenciados na JUSPREV e fazer a 

solicitação pelo e-mail relacionamento@jusprev.org.br. 

São eles: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, 

Caixa Econômica, Sicredi e Bancoob.

Para a comodidade dos participantes, a JUSPREV 

disponibiliza ainda uma terceira forma de pagamento, 

que é a de desconto em folha. A opção está disponível 

para participantes que são associados das seguintes 

Instituidoras:

– Associação Paranaense do Ministério Público;

– Associação Goiana do Ministério Público;

– Associação Amazonense do Ministério Público;

– Associação Catarinense do Ministério Público;

– Associação Tocantinense do Ministério Público;

– Associação dos Magistrados do Maranhão;

– Associação do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios;

– Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho;

– Associação dos Magistrados do Espírito Santo;

– Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região 

- Associação dos Magistrados do Paraná

- Associação Mineira do Ministério Público

- Associação do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro.

Ficou alguma dúvida? Entre em contato com a gente, por meio da 

Central de Relacionamento com o Participante:

relacionamento@jusprev.org.br

0800 052 3434    |    41 99512-8377



Formas de pagamento na JUSPREV

Boleto Bancário
Emitido pela JUSPREV e enviado via e-mail ou correio, de acordo com a escolha do participante 

Débito automático
Opção prática. Autoriza que as contribuições sejam debitadas diretamente na conta indicada pelo participante 

Desconto em folha
Disponível até o momento para associados de algumas Instituidoras, permite que o desconto das contribuições
seja diretamente na folha de pagamento do participantes 



Força Associativa: JUSPREV visita
Instituidoras na região Norte e Nordeste

Aconteceu entre os dias 10 e 12 de setembro o 39º Congresso 

Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira de Previdência Complementar. E a 

JUSPREV esteve presente com seus representantes.

Participaram Maurício Trevisan, membro do Comitê de 

Investimentos da JUSPREV, Marcio Humberto Gheller, Diretor 

Jurídico e de Benefícios da JUSPREV, Fabio Bertoli Esmanhotto, 

Presidente do Comitê de Investimentos da JUSPREV, Felipe Locke 

Cavalcanti, membro do Comitê de Investimentos da JUSPREV e 

Fabio Costa Gonzaga, integrante do Conselho Fiscal da JUSPREV.  

JUSPREV no 39º Congresso Brasileiro
da Previdência Complementar

Neste mês, a JUSPREV esteve presente em diversas 

Associações Instituidoras das regiões Norte e Nordeste do país. 

O objetivo da ação foi de apresentar o crescimento da Entidade 

nestes últimos anos e atualizar as Instituidoras em relação ao 

plano de benefícios previdenciários da JUSPREV e como é o 

processo de adesão dos participantes. As visitas foram 

realizadas pela Gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, e pelos 

consultores Fábio Roger (Região Norte) e Telma dos Santos 

(Região Nordeste), nas seguintes Associações: AMPEP, ADPEP, 

AMEPA, APEPA, AMATRA 6, AMPAC, ADPACRE, ADPETO, 

ASMETO, ATMP , AMPAP, AMEPE e AMPPE.



Magistrados de Alagoas conhecem a JUSPREV

Com a parceria da ALMAGIS, Associação Instituidora da JUSPREV, e da ESMAL, Magistrados de Alagoas conheceram mais sobre as 

vantagens de aderir a previdência associativa e o PLANJUS, nosso plano de benefícios previdenciários. A apresentação aconteceu na 

segunda-feira, dia 10/09, com a gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, na sede da ESMAL, em Maceió. É a JUSPREV e suas Instituidoras 

juntas para oferecer um futuro seguro para membros de Carreiras Jurídicas Públicas e Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

 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. 



JUSPREV presente no 1º Encontro de
Presidentes de Associações de
Magistrados das Regiões Norte e Nordeste

A JUSPREV participou no dia 21 de setembro do 1º Encontro de 

Presidentes de Associações de Magistrados das Regiões Norte e 

Nordeste. O objetivo foi apresentar a Entidade e o plano de benefícios 

previdenciários (PLANJUS) para todo os presentes. Na foto, a gerente 

da JUSPREV, Deborah Maggio, durante a explanação. O evento 

aconteceu na sede da Associação dos Magistrados do Estado do 

Amapá (AMAAP). 

A UniAbrapp – Universidade Corporativa de Previdência 

Complementar, iniciou neste segundo semestre mais uma turma do 

programa “Exercício da Função de Conselheiro”, que aborda o papel e 

a responsabilidade dos Conselhos das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar e sua relação com a gestão, oferecendo 

vivência nas questões essenciais, as quais lhe cabem decisão e 

monitoramento. 

Membros dos Órgãos Colegiados e colaboradores da JUSPREV estão 

participando desta turma. O programa, com 72  horas de treinamento, 

é dividido em 4 módulos mensais. O treinamento vale créditos para o 

Programa de Educação Continuada (PEC) do ICSS – Instituto de 

Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social . 

Capacitação: Membros dos
Órgãos Colegiados participam

de curso da UniAbrapp

Em geral, os regulamentos das Entidades Abertas
de Previdência Complementar não garantem que, após
a entrada em benefício, com a morte do titular, o valor 
do seu saldo remanescente seja repassado 
aos beneficiários, pois trata-se de uma renda vitalícia.

Na JUSPREV, o valor do participante não ficará para
a instituição, mas será repassado para seus 
beneficiários, pois não se trata de uma renda vitalícia 
e sim por prazo indeterminado (tábua atuarial), 
determinado (mínimo de 10 anos) ou por percentual 
de saldo de conta (máximo 3%). 

Nas Entidades abertas, não há garantia de repasse do 
excedente financeiro da previdência. Já no caso da 
JUSPREV, há garantia do repasse de 100% do excedente 
financeiro, isto é, toda a rentabilidade conseguida pelos 
nossos gestores de ativos é repassada integralmente 
para o participante.

Na foto, da esquerda para a direita, Carlos 

Eduardo de Azevedo Lima, membro do Conselho 

Deliberativo da JUSPREV, Antonia Lelia Neves 

Sanches, Diretora-Presidente da JUSPREV,  

João Marcelo Carvalho - Módulo Gestão Atuarial 

– Professor do Curso, Fabio Bertoli Esmanhoto, 

Presidente do Comitê de Investimentos da 

JUSPREV, Jair Eduardo Santana, Diretor 

Administrativo - financeiro da JUSPREV, Marco 

Tuoto e Miguel Nôvo, membros do Comitê de 

Investimentos da JUSPREV e Fabiano Baia, 

coordenador da área de Tecnologia de 

Informação da JUSPREV. 



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. 

AMPAP recebe a JUSPREV para incentivar o ingresso
de membros no PLANJUS

Da esquerda para a direita, a consultora da JUSPREV da região Nordeste, Telma dos
Santos, a gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, o conselheiro deliberativo da JUSPREV,
Alcino Moraes, o Presidente da Associação do Ministério Público do Amapá, Wueber Duarte
Penafort, e o consultor da JUSPREV da Região Norte, Fabio Roger.

No dia 21 de setembro, membros do Ministério Público do Amapá 

conheceram mais sobre a JUSPREV e seu plano de benefícios 

previdenciários, o PLANJUS. A gerente da Entidade, Deborah Maggio, 

apresentou a JUSPREV, história da instituição, funcionamento e 

benefícios do ingresso no plano. A iniciativa do convite foi do Promotor 

de Justiça Dr. Alcino Moraes, membro titular do Conselho Deliberativo 

da JUSPREV e teve a cooperação da Associação dos Membros do 

Ministério Público do Amapá (Ampap), contando também com o apoio 

da Secretaria-Geral do MP-AP. Também participaram os consultores da 

JUSPREV da Região Norte, Fábio Roger de Souza, e da Região 

Nordeste, Telma Maria dos Santos Costa.  

“A presença da JUSPREV em Macapá, trazendo informações para os 

colegas do Ministério Público, tende a fortalecer a atuação de nossa 

entidade de previdência complementar privada. Isso é um alerta aos 

promotores mais jovens que terão um regime previdenciário diferenciado 

daqueles que estão há mais tempo”, destacou o promotor de Justiça 

Alcino de Moraes. 

“Um dos principais diferenciais da JUSPREV é que a Entidade nasceu da 

força e união associativa e é formada por 70 associações de carreiras 

jurídicas públicas e de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, com 

o objetivo de proteger o futuro de seus associados e de seus familiares. 

E os participantes têm direito em integrar a administração da Entidade. 

São eles próprios, junto com as Associações Instituidoras, que elegem 

os membros de nossos colegiados, sem qualquer ingerência política”, 

destacou Deborah Maggio.



*simulação realizada na JUSPREV, com base em projeção de contribuições fixas.

Por que começar Previdência Complementar
o mais cedo possível?

SIMULAÇÃO DA RENDA MENSAL PROGRAMADA COM BASE EM PROJEÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FIXAS*

(Por Myrian Lund, especialista em finanças) Existem muitos fatores que, hoje, podem levar uma
pessoa a fazer uma Previdência Complementar o quanto antes, inclusive os jovens com suas mesadas
e/ou com os recursos do estágio. Muitas são as vantagens quando a adesão é cada vez mais cedo.
Vejamos alguns pontos interessantes:

- Juros sobre juros: Previdência complementar é um investimento onde você só paga 
imposto de renda quando resgata. Tal fato gera um benefício muito grande em relação aos 
fundos de investimentos oferecidos pelo mercado, proporcionando uma acumulação maior.

Idade Atual

20 ANOS

25 ANOS

30 ANOS

35 ANOS

Contribuição
Mensal

R$350,00 R$5.498,56 R$554.086,16

R$586.082,27

R$854.187,95

R$912.215,59

R$5.816,07

R$8.476,66

R$9.052,51

R$500,00

R$1.000,00

R$1.500,00

Renda Mensal
aos 60 anos

Projeção do saldo
total acumulado

Complementação de 
aposentadoria com base na 
idade de início de recebimento 
do benefício e no valor da 
reserva acumulada. Quanto 
mais cedo começar a investir 
no futuro, menor a 
contribuição mensal

***A simulação foi realizada para prazo de recebimento de 10 anos, a partir dos 60 anos de idade, com pagamento de 13ª parcela 
anual. Foi aplicada taxa de carregamento  (mensal) de 0%, taxa de administração (anual) de 0,7% e rentabilidade anual de 6%. Os 

valores das rendas apresentadas são apenas projeções e não há garantia de rentabilidade. Os valores efetivos somente serão 
calculados no momento do requerimento do benefício, com base no valor real acumulado no período.



- Menor imposto de renda numa aplicação financeira: Previdência Complementar 
oferece a possibilidade da tributação regressiva, ou seja,  que após 10 anos da 
aplicação, a alíquota é de 10%, enquanto nas demais aplicações a menor alíquota é 
de 15%.

- Benefício fiscal da postergação do pagamento de Imposto de Renda: no 
imposto de renda você pode abater, até 12% da renda bruta, os valores 
depositados no ano, proporcionando redução do pagamento de Imposto de 
Renda ou aumento da restituição. Cabe uma ressalva: reaplique essa 
diferença que lhe é favorável para garantir um montante maior quando for 
se aposentar ou utilizar o dinheiro depositado.

- Poupar para outras necessidades: Além de poupar para a 
aposentadoria, você pode juntar dinheiro para outras finalidades, 
como compra da casa própria (boa entrada ou valor total), e qualquer 
outro sonho que vá lhe demandar recursos mais para frente.

- Educação Financeira dos filhos: Inicie uma previdência para 
seu filho e estimule que ele coloque 10% da mesada e você 
completa com uma diferença, tal qual muitas empresas 
fazem com seus funcionários.



Rentabilidade

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. 

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

Fundos de
Investimento

Patrimônio
Rentabilidade

Agosto/18 Ano (2018)

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade

Agosto/18 Ano (2018)

Icatu Vangu Fic Fi Mult
Cred Priv JUSPREV

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult

SulAmérica (NTNB’s)

Total JUSPREV

R$ 73.204.269,03

R$ 73.028.101,06

R$ 63.670.062,29

R$ 209.902.432,38

0,55

0,50

0,76

0,60

4,26

3,69

7,72

5,14

% CDI – JUSPREV Consolidado

% Poupança – JUSPREV Consolidado

Agosto
2018

105,22

160,58

118,88

166,65

Acumulado
2018

RENDA FIXA:

0,31%

99,69%

 99,69%

 0,31%RENDA VARIÁVEL:

A JUSPREV disponibiliza periodicamente tabelas com a RENTABILI-
DADE de cada gestor de ativos. Para o mês de AGOSTO, o resultado 
consolidado foi de 0,60%, o equivalente a 105,22% da performance 
do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2018 
nosso resultado foi 118,88% do CDI, ou seja, 18,88% de performance 
acima da rentabilidade do CDI.
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