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Criada em 2007, a JUSPREV conta hoje com 56 associações e 2600 participantes ativos no 

PLANJUS, possuindo um patrimônio líquido aproximado de R$ 130 milhões. A rentabilida-

de acumulada no ano passado (2015) foi de 13,54%, o equivalente a 102,26% do CDI e a 

166,13% da poupança. Neste ano, de janeiro a junho, a rentabilidade acumulada foi de 6,82%.

Para cumprir suas atividades - manutenção do PLANJUS, captação de novos participan-

tes, gestão dos ativos financeiros, pagamento de benefícios, realização de operações diá-

rias de fluxo de recursos, contabilidade, análises atuariais, auditorias diversas, entre outras 

- a entidade conta com 12 colaboradores internos e vários colaboradores externos, vincu-

lados a seguradoras, assets e empresas que atuam nas áreas de sistemas de tecnologia 

de informação, consultoria atuarial, auditoria, contabilidade, consultoria financeira e de 

investimentos, recursos humanos e digitalização e guarda de documentos.

O PGA é o Plano de Gestão Administrativa, que especifica a forma como a JUSPREV aplica-

rá o percentual que lhe é destinado para custeio de suas despesas administrativas. Contém, 

dentre outras diretrizes, a estimativa das receitas e das despesas que permitem essa gestão. 

O PGA é aprovado anualmente em deliberação colegiada, pelo Conselho Deliberativo da enti-

dade, após ouvido o Colégio de Instituidoras. 

Papo Direto
Palavra da Diretoria Administrativa e Financeira
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A JUSPREV é uma entidade que não visa à obtenção de lucro. Assim, as receitas pre-

vistas no PGA são projetadas na exata medida das necessidades de manutenção das 

atividades.

A Diretoria Executiva, composta por Diretor Presidente; Diretor Administrativo e Finan-

ceiro; e Diretor Jurídico e de Benefícios, não é remunerada, exercendo as atividades 

estatutárias “pro bono”.

O Diretor Administrativo e Financeiro é, por determinação legal, o Administrador Estatutá-

rio Tecnicamente Qualificado, ou AETQ da entidade, certificado pela PREVIC. É a pessoa 

que tem a reponsabilidade técnica pela gestão e administração da JUSPREV, cabendo-

-lhe, também, a alocação, a supervisão, o controle de risco e o acompanhamento dos 

recursos garantidores de seus planos, bem como a prestação de informações relativas à 

aplicação desses recursos. 

As receitas da JUSPREV advêm de recursos das instituidoras, das taxas de administração 

(anual) e de carregamento (mensal) e do pró-labore pago pelas seguradoras. As despesas, 

por sua vez, referem-se a gastos com aluguel e manutenção da sede, pessoal, suprimen-

tos, pagamento de consultorias e serviços externos. 

Hoje, estão em curso algumas ações estratégicas com o objetivo de incrementar as re-

ceitas, que poderão viabilizar a diminuição ou até mesmo zerar as taxas cobradas dos 

participantes.

Uma das frentes estratégicas de atuação é a constituição de equipe própria de distribuição 

do PLANJUS, em formação desde o ano passado, com excelentes resultados.

Investir em tecnologia da informação, comunicação e pessoal capacitado é medida indis-

pensável à sobrevivência e à ampliação do Fundo, o que vem sendo priorizado.

Ademais, o ideal para a sustentabilidade da entidade é o aumento do número dos parti-

cipantes, tema sensível que demanda a colaboração e o engajamento irrestrito das Insti-

tuidoras, uma vez que nossa previdência associativa é um dos serviços oferecidos pelas 

associações a seus membros. Ou seja, é interesse de todos a ampliação do número de 

participantes e a consequente obtenção de cada vez melhores resultados.

É para isso que estamos trabalhando, contando com a sua compreensão,                      

colaboração e engajamento.

Jair Santana                                                                                                                             
Diretor Administrativo e Financeiro - AETQ
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Futuro da Previdência                                              
no radar da AMB

A JUSPREV participou no último dia 8 de 

agosto da 12ª reunião da Coordenadoria da 

Justiça Estadual da Associação dos Magis-

trados Brasileiros, que abriu espaço para 

discussão da Previdência Privada. A diretora-

-presidente da JUSPREV, Maria Tereza Uille 

Gomes, falou sobre a atuação da entidade e seus números, e sobre a necessidade de os 

magistrados e demais operadores do direito investirem na previdência associativa, frente 

às limitações da previdência pública e da entidade fechada de previdência complementar 

vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (FUNPRESP). 

“Não é novidade que a maneira com que a previdência pública foi tratada até hoje criou de-

ficiências que só poderão ser solucionadas por uma reforma feita de maneira inteligente e 

responsável. Mesmo assim, resultará em menores benefícios para os futuros aposentados. 

Nesse contexto, a previdência associativa, forjada com base nas necessidades e no perfil 

de cada setor, mostra-se imprescindível na busca de um futuro financeiro mais previsível e 

tranquilo”, afirma Maria Tereza. 

“Foi esclarecedora a apresentação sobre os benefícios da JUSPREV aos presidentes das 

Associações Estaduais, demonstrando a necessidade de incentivarmos que nossos asso-

ciados a conheçam. Vale destacar, ainda, que a JUSPREV é um patrimônio associativo, 

porque para sua instituição houve a colaboração de diversas associações da Magistratu-

ra”, afirma Gervásio dos Santos, coordenador da Justiça Estadual da AMB.

Pensar no futuro, hoje. Essa atitude é o melhor 

presente que os pais podem dar a seus filhos. 

Fazer a previdência associativa para eles é o 

melhor caminho para garantir uma renda im-

portante no futuro, sem grandes contribuições, 

e ainda dando exemplo de como se planejar. 

Veja ao lado simulações de renda mensal a 

partir de contribuições feitas desde o nasci-

mento e a partir dos 10 anos de idade.

PLANO DE PREVIDÊNCIA JUSPREV

Idade        
Atual

Contribuição 
Mensal

Projeção de Saldo 
Total Acumulado

0 ano R$ 100,00 R$ 2.052.676,89

10 anos R$ 100,00 R$ 1.310.938,71

Simulações feitas com rentabilidade de 8%a.a., 
para benefício a partir dos 65 anos

Prepare o futuro desde o berço
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Se você quer garantir o estudo de nível superior 

de seu filho, outro ente querido ou uma criança 

carente que queira ajudar, a JUSPREV oferece 

a Renda Mensal Educacional. A partir de R$ 

77,98 mensais, é possível aderir ao plano, com 

renda garantida de cinco anos, para que o be-

neficiário conclua seus estudos sem preocupa-

ções financeiras. Confira as simulações.

A JUSPREV está buscando aumentar o número de participan-

tes que recebem boletos exclusivamente por email. A propos-

ta é reduzir taxas operacionais com papel e envio postal, evi-

tar ocorrências de recebimento de correspondência com atraso 

(gerando inadimplência) e reforçar o compromisso com o meio 

ambiente, dever de todos.

Se você ainda recebe pelo correio os boletos para pagamento das contribuições desti-

nadas ao PLANJUS e gostaria de agilizar o processo, optando pela remessa por email, 

informe-nos sobre sua escolha pelo endereço eletrônico: jusprev@jusprev.org.br ou pe-

los telefones 0800-0523434 ou (41) 3252-3400. Os boletos serão, então, enviados para o 

email cadastrado no sistema da JUSPREV. Certifique-se de que seu endereço eletrônico 

preferencial esteja atualizado na área “Acesso Participante” do site www.jusprev.org.br e 

atualize-o sempre que necessário.

Aproveitamos para lembrar que a opção de pagamento também pode ser alterada para 

débito em conta corrente, no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica 

Federal, Itaú, Santander e Sicredi; ou para desconto em folha de pagamento, no caso 

de participantes oriundos das seguintes associações: APMP-PR, AGMP, ATMP, AMMA, 

AAMP, ACMP, AMPERJ, AMAGES, AMAPAR, AMATRA IX, AMPDFT, ANPT e AMMP. Essa 

alteração na forma de pagamento deve ser solicitada pelo email jusprev@jusprev.org.br 

ou pelos telefones citados.

Garanta os estudos sem preocupação

RENDA EDUCACIONAL

Idade        
Atual

Contribuição 
Mensal

Projeção de Saldo Total 
Acumulado

1 ano R$ 100,00 R$ 29.723,63

1 ano R$ 150,00 R$ 57.175,48

Simulações feitas com rentabilidade de 8%a.a., para 
recebimento mensal aos 18 anos, por prazo de cinco 
anos

Menos papel, mais agilidade.                                            
Receba seu boleto por email! 
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INFOPÍLULAS
No próximo dia 29 de agosto, a JUSPREV realiza reunião de seus órgão colegiados 

- Colégio de Instituidoras, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Execu-

tiva e Comitê de Investimentos. Na ocasião, será eleita a diretoria que comandará 

a entidade na gestão 2016 -2019. A posse será realizada no mesmo dia. Também 

estão na pauta da reunião, em Curitiba, as estratégias de atuação da nova equipe 

de comercialização junto às Instituidoras. 

Desde junho deste ano, a Sulamérica é responsável pela gestão de mais uma parte do 

patrimônio do PLANJUS, assumindo os ativos do fundo que estava a cargo da DLM. 

Agora, BRAM e Sulamérica, duas das mais renomadas assets do mercado, são inte-

gralmente responsáveis pelos investimentos da JUSPREV.

Seu número de telefone, e-mail ou endereço sofreu alteração? Participantes da JUS-

PREV podem atualizar seus dados cadastrais a qualquer tempo pelo email relaciona-

mento@jusprev.org.br ou diretamente pelo site da JUSPREV, no portal “Meu Futuro”, 

disponível no ícone “Acesso Participantes”. Atualize já!

Sou Instituidora

“Somos a primeira instituidora da Previdência Associativa do 

Ministério Público, da Justiça e dos Auditores Fiscais da Recei-

ta Federal do Brasil (JUSPREV) e nos orgulhamos por termos 

contribuído efetivamente com a criação do plano de previdên-

cia privada (PLANJUS). A Associação Paranaense do Ministério 

Público (APMP) participou de todo o planejamento, realizando 

encontros com diversas entidades de todo o Brasil, ainda no 

ano de 2007, para que a JUSPREV deixasse de ser apenas um 

projeto e se transformasse em realidade. Hoje, após quase 10 

anos, é possível verificar que, por meio de uma gestão sólida 

e eficaz, a JUSPREV alcançou ótimos resultados e benefícios. 

Prova disso são as inúmeras associações que hoje são também 

instituidoras. Ainda, olhando para nossa entidade de classe, ob-

servamos que 675 associados da APMP e familiares compõem a previdência, número al-

tamente representativo. Ter uma previdência privada e em especial ter um plano da nossa 

previdência associativa (JUSPREV) é ter a garantia de um futuro com mais qualidade e 

tranquilidade, principalmente por possuir um atendimento exclusivo e personalizado, por 

não ter fins lucrativos e, ainda, por oferecer taxas de administração competitivas.”

Cláudio Franco Felix, presidente 
da Associação Paranaense do 
Ministério Público

http://www.meufuturo.net.br/jusprev/
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Sou Participante

“Aderi à JUSPREV, primeiramente, com o propósito de 

reduzir as incertezas futuras em relação à aposentadoria. 

Mas quando surgiram os filhos percebi que essas incer-

tezas também estariam ligadas ao futuro deles. Foi então 

que resolvi fazer um plano para meus três filhos, logo após 

o nascimento de cada um, com o propósito de custear o 

período de faculdade, garantindo-o, sem afetar significati-

vamente nosso custo de vida”.
Rudi Rigo Burkle, promotor de 
Justiça, participante da JUSPREV 
desde setembro de 2010.

Agende uma consulta personalizada!

Tem dúvidas? Quer nos fazer outras pergunta ou simulações? Quer saber o que é mais 

vantajoso para você? 

Entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Participante, pelos telefones 

0800 052 3434 e (41) 3252-3400, ou mande um email para relacionamento@jusprev.org.br.

Ainda não é participante? Quer conhecer melhor a JUSPREV?

Entre em contato com nossa Consultoria Previdenciária, por um desses canais, e agen-

de um atendimento personalizado:

Paola Machado - coordenadora

consultoria@jusprev.org.br

Tel/Whatsapp 41 9759-1116

Alexandre dos Santos

alexandreconsultoria@jusprev.org.br

Tel/Whatsapp 43 9914-0097

Carolina Dutra

carolinaconsultoria@jusprev.org.br

Tel/Whatsapp 31 99362-0762
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Acompanhe a rentabilidade do PLANJUS 

Veja sua posição na JUSPREV no portal Meu Futuro 

Para facilitar a vida dos participantes, a JUSPREV dis-

ponibiliza em seu site, no link “Acesso Participantes”, 

o portal “Meu Futuro”. Lá, é possível visualizar os be-

nefícios e valores que você contratou, o extrato das 

contribuições feitas, seus dados cadastrais e a renta-

bilidade obtida.

Nesse link, ao final da barra de rolagem, você também 

pode fazer simulações de renda em relação ao valor de 

contribuição e, se quiser, alterar online os valores mensais.

Também pode imprimir boleto para fazer aportes e, assim, 

aumentar sua dedução no Imposto de Renda e turbinar sua 

renda mensal, sem burocracia nem complicações. 

Acesse agora: 

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

Fundos de 
Investimento Patrimônio 

Rentabilidade 
jul/16 Ano (2016) 

Bradesco FICFI 
Multi JUSPREV R$ 44.980.379,54 1,15% 7,36% 

SulAmérica JUSPREV 
Ativo FI Mult R$ 38.352.068,46 1,12% 7,65% 

SulAmérica R$ 44.721.616,19 0,94% 9,20% 
Total JUSPREV R$ 128.054.064,19 1,06% 7,96% 
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% CDI – JUSPREV Consolidado                   96,11% 

% Poupança – JUSPREV Consolidado      160,57% 
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