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Saiba como fazer a portabilidade
do seu PGBL para a JUSPREV

Uma das dúvidas de quem já possui um PGBL (Planos Garantidores de Benefício Livre) 
em outros bancos e seguradoras e já aderiu ao PLANJUS é se é possível realizar
a portabilidade desse valor para a JUSPREV. 

O PGBL pode ser transferido para a JUSPREV e essa transferência é isenta 
de tributação. Ou seja, esse valor de outra previdência passará integralmente
para sua conta individual na JUSPREV sem custo nenhum.

A portabilidade é o instituto legal que permite ao participante a transferência 
de seus recursos previdenciários entre diferentes Entidades 
de Previdência Complementar. 

Na JUSPREV, a transferência é realizada em até 30 dias e a exigência 
é que sejam contas de mesmo CPF. Solicitar a portabilidade do seu PGBL
para a JUSPREV é muito simples, basta apenas entrar em contato 
com a Central de Relacionamento com o Participante que daremos
o suporte em todas as etapas. E, ainda, por sermos uma Previdência 
Associativa sem fins lucrativos, nossas taxas são reduzidas, fazendo 
com que o saldo total da sua previdência possua maior rentabilidade.

A JUSPREV não possui taxa de carregamento mensal e a taxa 
de administração anual é de 0,7%. Estamos sempre trabalhando 
para que essa taxa diminua cada vez mais e garanta um retorno 
ainda maior aos participantes.

Em 2017, a Central de Relacionamento com o 
Participante registrou mais de 50 

portabilidades, que somaram mais de R$ 5 
milhões em transferências de recursos. Até 

junho de 2018, já foram contabilizadas 49 
portabilidades, que, juntas, já chegam a 

aproximadamente  R$ 5 milhões.

Entre em contato por meio de um de nossos 
canais e tire todas suas dúvidas sobre o 

PLANJUS e o processo de portabilidade:

0800 052 3434 | (41) 3252 - 3400
WhatsApp: (41) 99512-8377

relacionamento@jusprev.org.br



Conheça 5 características
do PLANJUS, plano administrado
pela JUSPREV, e as  diferenças
com o PGBL

Muitas são as dúvidas sobre as principais diferenças entre o PGBL, 
que é oferecido pelas Entidades Abertas de Previdência Complementar
e o PLANJUS, que é o plano de benefícios previdenciários da JUSPREV,
que é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar. Separamos
5 principais características e diferenças entre as duas modalidades. 



PÚBLICO DA PREVIDÊNCIA
ABERTA E JUSPREV1 GOVERNANÇA CORPORATIVA

PLANO DE RENDA VITALÍCIA 
E REPASSE DO EXCENDENTE
FINANCEIRO
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Qualquer pessoa pode fazer um PGBL, que é 
oferecido por Entidades Abertas de Previdência 
Complementar. Na JUSPREV, são os associados das 
mais de 70 Instituidoras, seus familiares e indicados 
que podem aderir ao PLANJUS, da JUSPREV. 

RENTABILIDADE E FINS 
LUCRATIVOS

FISCALIZAÇÃO
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As Entidades Abertas de Previdência Complementar 
possuem taxas altas de administração e carregamento, 
pois são instituições que têm fins lucrativos. 
A JUSPREV é uma Entidade sem fins lucrativos 
e por isso a taxa é reduzida e muito mais vantajosa.

A taxa de carregamento mensal é de 0% e a de 
administração anual é 0,7%. A Entidade vem 

trabalhando para reduzir essa taxa, para oferecer 
ainda mais vantagens para seus participantes. 

A JUSPREV é fiscalizada pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC.
Já as Entidades Abertas de Previdência 
Complementar são fiscalizadas pela SUSEP,
que é a Superintendência de Seguros Privados.  

Na JUSPREV, são os próprios participantes que 
integram os órgãos colegiados da Entidade e junto 
com as mais de 70 Associações Instituidoras, elegem
os representantes desses órgãos. É transparência
e segurança para os participantes. Em Entidades 
Abertas, geralmente não acontece este tipo de gestão. 

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.
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Membros da diretoria executiva da JUSPREV
recebem Atestado de Habilitação da PREVIC

O Diretor Administrativo-Financeiro da JUSPREV, Jair Eduardo 
Santana e o Diretor Jurídico e de Benefícios da Entidade, Marcio 
Humberto Gheller, oficializaram junto a Superintendência Nacional
 de Previdência Complementar (PREVIC) o atendimento aos 
requisitos condicionantes ao exercício do cargo, em atendimento
a Resolução MPS/CNPC nº19, de 30/03/2015 e demais publicações.

Este procedimento, composto de uma série de informações 
e documentos, é formalizado por meio de um Atestado de Habilitação, 
expedido pela PREVIC, após uma análise técnica e criteriosa. 

Para obter este Atestado, é necessário que os dirigentes comprovem 
experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; 
além de não terem sofrido condenação criminal transitada em julgado
ou penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade 
social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor 
público; e ter ilibada reputação.

Além de buscar o compliance com a legislação aplicável, a JUSPREV 
acredita na importância dos processos de certificação e habilitação 
de dirigentes como uma ferramenta para a construção de um sistema 
de previdência complementar cada fez mais profissional, qualificado 
e seguro, reafirmando seu compromisso com a competência técnica
de seus dirigentes e com a transparência de sua gestão.

Jair Eduardo Santana Marcio Humberto Gheller



Integrante do Comitê
de Investimentos da JUSPREV 
recebe Certificação com Ênfase
em Investimentos pelo ICSS

Felipe Locke Cavalcanti, que é integrante do Comitê 

de Investimentos da JUSPREV, recebeu do Instituto 

de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade 

Social (ICSS) a “Certificação com Ênfase em Investimentos”. 

O certificado é voltado para gestores, conselheiros e profissionais 

da área de investimentos abrangidos pela regulamentação 

do Conselho Monetário Nacional (Resoluções nº 3.792 e 4275), 

bem como do Conselho Nacional de Previdência Complementar 

(Resoluções nº 19 e 21, ambas de 2015).

Para obter a certificação, é necessário comprovar experiência 

específica na área. Ela reforça, segundo o ICSS, 

que os profissionais atendem plenamente aos requisitos

legais para o exercício da função. 



JUSPREV é lançada na Associação Cearense 
do Ministério Público

No dia 13 de julho aconteceu o lançamento 

da JUSPREV na Associação Cearense 

do Ministério Público (ACMP). Os benefícios 

da Entidade foram apresentados pela 

gerente da JUSPREV, Deborah Maggio. 

Participaram do evento associados, 

membros da Diretoria da ACMP, além dos 

consultores previdenciários da JUSPREV 

na região, Luiz Felipe Gonçalves e Telma 

dos Santos. A Associação é uma das mais 

de 70 Instituidoras da Entidade.



Consultor apresenta a JUSPREV para diretoria 
e associados da AMATRA 19

No dia 13 de julho, o consultor previdenciário da JUSPREV, Alexandre dos Santos, esteve na sede da Associação 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Décima Nona Região, em Alagoas, para apresentar as vantagens 
e benefícios da Previdência Associativa. 

Participaram do evento os integrantes da Diretoria da AMATRA19. Uma segunda apresentação aconteceu 
exclusivamente para associados da AMATRA19, no dia 16 de julho. 

Palestra para integrantes da Diretoria da AMATRA19



VEJA COMO FOI A RENTABILIDADE
PLANJUS EM JUNHO DE 2018

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. A JUSPREV disponibil iza 
periodicamente tabelas com a RENTABILIDADE de cada gestor de ativos. Para o mês de JUNHO, o resultado 
consolidado foi de 0,69%, o equivalente a 133,74% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado 
do ano de 2018 nosso resultado foi 116,79% do CDI, ou seja, 16,79% de performance acima da rentabil idade do CDI.

Fundos de
Investimento

Icatu Vangu Fic Fi Mult
Cred Priv JUSPREV R$ 70.030.268,04 0,48

0,27

1,40

0,69

3,12

2,69

5,45

3,71

R$ 69.928.179,60

R$ 62.332.378,84

R$ 202.290.826,48

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult

SulAmérica (NTNB’s)

Total JUSPREV

Patrimônio
Rentabilidade

Junho/18 Ano (2018)

% CDI – JUSPREV Consolidado

% Poupança – JUSPREV Consolidado

Junho 
2018

133,74

186,30

Acumulado
2018

116,79

159,70

0,36%

99,64%

RENDA FIXA: 99,64%

RENDA VARIÁVEL: 0,36%

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



Já passamos da metade
do ano,o que posso fazer
com as minhas finanças?

2018

Saiba mais, no artigo da especialista em finanças, Myrian Lund



Não olhe o tempo que já passou e, sim, que você ainda tem 5 meses para dar aquele “up” 
nas suas finanças. Abaixo 5 dicas práticas:

1)  Você já começou a constituir a sua reserva de emergência, para 

não precisar mais entrar em cheque especial no decorrer do mês?

Sugestão: comece com R$ 100,00. As melhores opções para 

pequenos valores estão na poupança ou no Tesouro Selic, que é um 

título público com liquidez diária que você pode comprar no Tesouro 

Direto, cadastrando-se na corretora do seu Banco.

Observação: não guarde dinheiro em casa, mantenha-o 

sempre aplicado.

 

2)  Você já está fazendo a sua reserva para a aposentadoria?

Sugestão: se não tem, comece hoje. Faça o seu primeiro aporte. 

Não deixe para o mês que vem, pois vai acabar não fazendo. 

Se já tem previdência, pense no valor complementar que gostaria 

de ter como renda e procure o seu assessor para refazer os 

cálculos e verificar se a sua contribuição está adequada.

Observação: lembre-se que o sucesso depende de três passos: 

ideia, planejamento e ação.

 

3)  Já definiu suas metas? O que você quer para você?

Sugestão: anote num caderno, numa folha e as metas, as datas 

que deseja alcançá-las, quanto precisa de dinheiro e o que vai fazer 

para chegar lá. É necessário seguir um planejamento.

Observação: Não é você que tem que andar atrás do dinheiro e,

 sim, o dinheiro é que deve andar atrás de você.

4)  O que você conseguiu economizar este ano? Está guardando 

esse dinheiro para atingir os seus sonhos?

Sugestão: faça a planilha e veja o que hoje não está fazendo mais 

sentido na sua vida ou o que precisa ser revisto. Exemplo: telefone fixo, 

tv a cabo com muitos canais, revisão no plano do celular, despesas com 

transporte (taxi, uber, cabify), conta de luz, alimentação fora de casa, 

entre outras. O ideal é seguir item a item da planilha.

Observação: não adianta fazer planilha e não analisar o que pode 

reduzir, o que pode eliminar e o que você pode substituir. E mais, guarde 

tudo que conseguir economizar.

 

5)  Já conversou com a família, com as pessoas que moram com você, 

sobre os seus sonhos e objetivos de vida?

Sugestão: compartilhe os sonhos e alinhe os objetivos com a sua 

família; ouça sugestões, aceite novas ideias, negocie entre vocês. 

Todos têm que remar na mesma direção.

Observação: não queira fazer tudo sozinho, é muito mais gostoso, 

e o sucesso é certo, quanto um ajuda e controla o outro para 

não cair nas armadilhas do dia a dia.

Vamos começar?



0800 052 34 34
www.jusprev.org.br

facebook.com/jusprev

jusprevprevidencia


