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TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA E PROGRESSIVA
Entenda mais sobre essas duas formas de tributação na aposentadoria

Ao optar por uma previdência complementar, como a JUSPREV, o participante, 

no momento da adesão, terá que escolher por uma das duas 

formas de regime de tributação quando for receber o benefício na 

aposentadoria: Regressivo ou Progressivo.

Se você já é participante da JUSPREV, teve que escolher uma dessas duas formas 

ao aderir ao PLANJUS (plano de benefícios previdenciários da Entidade). A 

escolha pelo regime de tributação é irretratável e terá importância quando o 

participante for receber o benefício no futuro.

Antes de receber o benefício, ou seja, durante o período das contribuições para 

a previdência complementar, o participante pode deduzir até 12% de IR da 

renda anual bruta nas declarações anuais de Imposto de Renda.

REGIME PROGRESSIVO
Optando pelo regime progressivo, a incidência da tributação é equivalente à 

tabela progressiva de desconto de Imposto de Renda vigente, que varia de 0% a 

27,5%, de acordo com a renda. Ou seja, quando chegar o momento da 

aposentadoria, somam-se todas as rendas complementares (previdenciária, 

aluguel, etc). Após essa soma, chega-se ao valor total de renda, no qual irá 

incidir a tributação, variando entre 0% e 27,5%.

REGIME REGRESSIVO
Ao escolher a tabela regressiva, o tempo de contribuição na previdência 

complementar impacta diretamente sobre a alíquota incidente e quanto mais 

tempo você acumula para a sua previdência, menor será essa tributação no 

futuro. Neste regime, o imposto de renda varia entre 35% e 10%.

Ao receber sua aposentadoria complementar, as contribuições que foram feitas 

em prazo superior a 10 anos são tributadas em 10%. E esse valor tributado vai 

subindo conforme as contribuições vão sendo mais recentes. Contribuições de 

até 2 anos, o valor de tributação é de 35%, já as de 2 a 4 anos, é de 30%, de 4 a 

6 anos, 25%, de 6 a 8 anos, 20%, de 8 a 10 anos, 15% e acima de 10 anos, 10%.  

No regime regressivo, a aposentadoria complementar recebe tributação 

exclusiva, distinta das demais fontes de rendas, sendo tributada em separado.

Para entender mais como funciona, indicamos a visualização de um vídeo, que 

explica como as contribuições fazem “envelhecem” e são tributadas.

É por isso que a escolha pelo regime de tributação
é individual e varia, caso a caso. 

Acesse aqui

0800 052 3434 relacionamento@jusprev.org.br
Ficou alguma dúvida. Fale com nossos consultores para 

entender qual é mais adequada ao seu caso:

https://www.youtube.com/watch?v=_z_A27EGHPU


APORTES Como fazer aportes?
Conheça as vantagens dos aportes para o seu futuro

Além das contribuições mensais feitas para a Renda Mensal Programada, os 

participantes da JUSPREV podem fazer aportes durante o ano todo. São 

contribuições esporádicas que podem ser realizadas na conta individual do 

PLANJUS para aumentar o saldo, auxiliando no planejamento de um futuro 

�nanceiro ainda mais tranquilo e seguro.

Ao fazer aportes, o participante cuida do futuro e ainda tem mais 

rentabilidade a longo prazo, já que este valor passará a integrar a conta 

individual no PLANJUS e só vai crescer até chegar no momento de receber o 

benefício da renda mensal programada no futuro.

Outra vantagem dos aportes é a diminuição da base de cálculo do Imposto 

de Renda na declaração do IR. Ou seja, se as contribuições anuais feitas para 

o PLANJUS não alcançarem o valor su�ciente para a isenção de IR de até 12% 

da renda bruta anual, é possível complementar com as contribuições 

esporádicas, que são os aportes.

Obtendo a dedução no IR, o participante pode, se assim desejar, retornar este 

valor para a sua previdência, aumentando o saldo da conta individual.

No Portal Meu Futuro, exclusivo do participante, é possível gerar um 

boleto de aporte. Basta acessar www.meufuturo.net.br/jusprev.

Se preferir, o participante pode solicitar o boleto por meio de Central de 

Relacionamento, no email relacionamento@jusprev.org.br, telefone 0800 

052 3434 ou mesmo WhatsApp: (41) 99512-8377.



Existe valor mínimo de aporte?

O valor mínimo de boleto de aporte é o mesmo valor mínimo da 

contribuição básica permitida na JUSPREV no ano vigente, de acordo 

com a idade do participante. Para o ano de 2019, participantes com: 

Idade entre

0 e 18 anos
valor mínimo é de R$88,41. valor mínimo é de R$176,83.

Idade entre

19 e 25 anos
valor mínimo é de R$353,67.

Participantes

Acima de 25 anos

0800 052 3434 (41) 99512-8377 relacionamento@jusprev.org.br

Ficou alguma dúvida? Fale com a JUSPREV por meio da Central de Relacionamento com o Participante:



ELEIÇÕES JUSPREV

Prazo para participantes e assistidos escolherem seus representantes 
segue até 05/07, às 18h00, horário de Brasília.

Participantes e assistidos da JUSPREV tem até o dia 05 de julho de 2019 para 

escolherem seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade. 

A votação é eletrônica e iniciou no último dia 17 de junho. Para participar, é 

preciso acessar o link enviado no e-mail cadastrado na Entidade.  

Serão eleitos 1 titular e 1 suplente para o Conselho Fiscal e 2 titulares e 2 

suplentes para o Conselho Deliberativo, para mandato de 4 anos. A apuração e 

divulgação dos resultados acontecerá no próximo dia 08 de julho, no site da 

JUSPREV.

Caso o participante não tenha recebido o e-mail com o link para votação, é 

possível solicitá-lo no endereço eletrônico comunicacao@jusprev.org.br ou pelo 

telefone 0800 052 3434.



JUSPREV apresenta o PLANJUS para associados da 
AMAB
A JUSPREV apresentou as vantagens do PLANJUS na Associação dos 

Magistrados da Bahia – AMAB. A Entidade faz parte do Colégio de 

Instituidoras da Entidade, que é composto por mais de 80 Associações de 

Carreiras Jurídicas Públicas e de Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil. A apresentação aconteceu no dia 31 de maio, na sede da EMAB, que 

é a Escola de Magistrados da Bahia. A JUSPREV foi representada pelo 

presidente da Associação Cearense de Magistrados e eleito para o 

Conselho Deliberativo da Entidade, Ricardo Alexandre Costa, e a gerente 

da Entidade, Deborah Maggio.

Associados da AMATRA 17 conhecem o PLANJUS
No dia 06 de junho, a JUSPREV esteve presente na Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região – AMATRA 17 – para 

uma palestra sobre o plano de benefícios previdenciários, o PLANJUS. A 

Entidade foi representada pela Presidente da AMATRA 9 e eleita para o 

Conselho Deliberativo da JUSPREV, Camila Caldas, e a gerente da JUSPREV, 

Deborah Maggio. A apresentação aconteceu na sede da Associação, em 

Vitória (ES).

A JUSPREV esteve presente em Associações de Carreiras Jurídicas Públicas para apresentar o PLANJUS aos associados das Entidades. Também participou da 

Convenção Nacional da ANFIP, que é Instituidora da JUSPREV. Con�ra abaixo a agenda de eventos:

AGENDA JUSPREV



JUSPREV participa XXVII Convenção Nacional
da ANFIP
No dia 1º de junho aconteceu em Brasília a XXVII Convenção Nacional da 

ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil. A JUSPREV participou do evento e foi representada pelo Diretor 

Jurídico e de Benefícios, Dr. Marcio Humberto Gheller, e pelas consultoras 

previdenciárias da JUSPREV, Carolina Dutra e Zuleide Miranda. Um 

estande foi montado no local do evento para que associados da ANFIP 

pudessem conhecer mais sobre a Entidade. Durante a Convenção, Marcio 

Gheller e Carolina Dutra realizaram uma palestra sobre as vantagens do 

PLANJUS.

Reunião do Conselho Fiscal é realizada em Curitiba
No dia 14 de junho, aconteceu na sede da JUSPREV, em Curitiba (PR), a 

reunião do Conselho Fiscal da Entidade. Foram debatidos e deliberados 

assuntos como a análise dos documentos contábeis e �scais para aprovação 

das contas da JUSPREV, relativos aos meses de fevereiro, março, abril e maio 

de 2019; relatório de acompanhamento das Políticas de Investimentos 

referente ao 1º trimestre de 2019 e estudo do patrimônio segregado por 

alíquotas de tributação.

Participaram da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Julio Cesar Zem 

Cardozo, e os conselheiros Fabio Costa Gonzaga e Lineu Bonora Peinado.

AGENDA JUSPREV



COMO COLOCAR A RAZÃO
A SERVIÇO DA EMOÇÃO?
Por Myrian Lund, especialista em �nanças

No Mercado Financeiro, vemos as pessoas com suas máquinas de calcular na mão ou 

sentadas na frente do computador fazendo contas. Por quê?  Porque nossas 

decisões �nanceiras precisam ser feitas pela razão e a nossa mente utiliza vieses, 

atalhos mentais, que nem sempre nos levam ao melhor caminho.

Estamos cercados de armadilhas nas lojas, nos mercados, nas farmácias, nos 

shoppings, além de sujeitos a fraudes, cada vez mais especializadas. Por isso, ativar a 

razão é muito importante para lidar com o dinheiro. É possível juntar dinheiro e ter 

uma vida de qualidade, sem endividamento, mas para isso é necessário fazer 

planilhas para ver se nossos gastos estão adequados aos nossos objetivos. É preciso 

planejar nossos sonhos e veri�car quanto precisamos investir mensalmente para 

atingi-los.



Tenho orgulho em frisar: “Planejamento Financeiro 

muda a vida das pessoas”, pois nos obriga a sair da 

contabilidade mental (que sempre esquece alguma 

coisa) para os dados concretos.

Não tenha medo de encarar a realidade (conhecido 

como viés do avestruz, que en�a a cabeça na terra 

para não ver a fatura do cartão de crédito, para não 

ver a planilha �nanceira), pois é o novo olhar para 

onde o seu dinheiro está indo que permitirá 

mudanças na sua vida, para um patamar que você 

não imaginava que poderia alcançar um dia.

a)        Escreva seus sonhos, a data que quer realizá-los, o montante que precisa atingir 

e se já tem algum valor aplicado.

b)        Aplique mensalmente o valor a que se propõe no dia que recebe o salário. O 

ideal é que seja por débito automático para não falhar.

c)         Guarde tudo que conseguir economizar: R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00, e coloque 

esse dinheiro para trabalhar para você. Pode ser na poupança. Mas à medida que o valor 

crescer, o ideal é migrar para produtos mais rentáveis.

d)        Para ajudar você a saber quanto precisa investir mensalmente, baixe a planilha 

dos objetivos �nanceiros e ela calculará, automaticamente, o valor do depósito mensal. 

1. Valor do objetivo, quanto precisa acumular;

2. Data hoje e a data que pretende realizar o sonho

3. Já juntou algum valor?

4. Onde investirá o dinheiro? Con�ra a taxa média mensal para colocar 

na planilha. Exemplo: poupança: 0,37% a.m., CDB a 100% do CDI = 

0,44%a.m. líquido de IR.

Tenho visto muitas pessoas dizerem que não conseguem 
juntar dinheiro, que desistem de seus sonhos, antes de 
colocá-los no papel. Algumas dicas importantes:

Os dados que você precisa digitar são:

Clique aqui e faça o download
da planilha dos objetivos 

�nanceiros.

http://www.jusprev.org.br/?p=11760
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RENTABILIDADE

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de MAIO, o resultado consolidado foi de 0,76, o 

equivalente a 139,19% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso resultado foi de 3,52%, o equivalente a 

135,83% do CDI, ou seja, 35,83% de performance acima da rentabilidade do CDI.



Que tal aliar gastronomia com viagem?

VIAGEM E GASTRONOMIA
Por Adriana Lage 

Férias escolares, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte proporcionam muitas 

oportunidades de viagens em família e experiências incríveis.  Na América do Sul, a temporada de 

esqui esquenta e além das novidades dos mega resorts em Valle Nevado e Portillo no Chile, 

considere a opção mais discreta do Corralco Resort de Montaña, um pouco mais ao sul, aos pés do 

Vulcão Lonquimay.

Se quer fugir do frio no Brasil, Bahia é sempre uma boa opção, com sol e calor em boa parte dos 

dias, já no �m da temporada de chuvas. O hotel boutique Maitei em Arraial d’Ajuda é excelente 

pedida para casais em busca de sossego enquanto Terraços Marinhos na Península de Maraú 

divertirá crianças e adultos pela localização entre a praia e a serena Lagoa do Cassange.

Veja nossa sugestão de roteiros gastronômicos pelo mundo que aumentarão sua lista de desejos.

Para �nalizar, trazemos dicas de planejamento de viagem. Quando e como reservar ou comprar 

ingressos com antecedência para evitar perder tempo precioso em �las ou a frustração de não 

conseguir visitar algum lugar porque não conseguiu o ingresso.

Con�ra as novidades no 
site da Jusprev

Excelentes viagens
e momentos únicos, 
Adriana Lage 

Leia a Revista Aqui

https://www.instagram.com/adri.lage/
https://www.yumpu.com/pt/document/read/62643600/a-camminare-traveller-ed-02
http://www.jusprev.org.br/?p=11766
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