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Poupamos para viver melhor, para decidirmos melhor. Lembro de um professor de econo-
mia, chamado Rossetti, que em seu livro afirmava que o consumo se dá com as pessoas 
dispostas e aptas para fazê-lo. Talvez na economia real tenhamos muito mais pessoas dis-
postas do que aptas. Investir na previdência associativa é saber poupar. Estou muito feliz 
em fazer parte da nova direção executiva da JUSPREV, entidade que posso assegurar, com 
tranquilidade, ser não só segura, como lucrativa. 

Não é à toa que a associação de classe da qual faço parte e fui vice-presidente jurídico, a 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, escolheu a JUS-
PREV como sua previdência associativa. Depois de criteriosa análise, a ANFIP - entidade 
que agrega os profissionais que têm como função justamente fiscalizar os fundos de pen-
são do País - escolheu a JUSPREV como a melhor entidade de previdência associativa do 
Brasil, decidindo-se por ingressar nela como instituidora. 

Nossos recursos estão lastreados por duas assets, do Bradesco e da Sul América. E ainda 
escolhemos aplicar uma parte dos recursos em títulos do Governo Federal, de longo pra-
zo. Tudo com a mais absoluta transparência. Todas as informações sobre as aplicações das 
JUSPREV estão disponíveis aos seus poupadores pela internet. Venho do Comitê de Investi-
mentos e sei que realmente poucas entidades mostram tudo, como faz a nossa. Estou certo 
de que a crise que envolve atualmente os grandes fundos não oferece nenhum aborreci-
mento à JUSPREV, ao contrário, nos trará novos investidores e nos fortalecerá.

Quando observo o corpo de funcionários da JUSPREV, sua motivação, a rentabilidade dos 
fundos, o carinho com que são tratados os assuntos a ela relacionados, concluo que a entida-
de de previdência associativa serve para ser a garantidora de nossas próprias decisões, uma 
parceira que nos ajuda no caminho da virtude financeira. Parabéns a todos que, como nós, 
acreditam que o futuro é uma decisão do presente. Estamos no caminho certo!

        Marcio Humberto Gheller                                                                                                 
Diretor Jurídico e de Benefícios da JUSPREV 

Papo Direto
Palavra da Diretoria Jurídica e de Benefícios
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Diretoria 2016-2019 é empossada 

Na reunião dos Órgãos Colegiados da JUSPREV, realizada em 29 de agosto, em Curitiba, 
foi escolhida e empossada a diretoria que estará à frente da entidade na gestão 2016 
-2019 (foto abaixo). Maria Tereza Uille Gomes segue como diretora presidente, Jair San-
tana, como diretor administrativo e financeiro, e Marcio Humberto Gheller assume a di-
retoria jurídica e de benefícios, sucedendo a Hércules Maia Kotsifas. Nesta gestão, será 
priorizada a estratégia de expansão da carteira de participantes, por meio da consolida-
ção da rede própria de consultores, bem como de uma atuação mais próxima às Institui-
doras. Conheça o histórico profissional dos integrantes da diretoria executiva.

Instituidoras

Participaram da reunião, a segunda realizada pe-
los Órgãos Colegiados neste ano, representantes 
da Associação Brasileira das Cooperativas de Cré-
dito do Judiciário, Ministério Público e Instituições 
Jurídicas; da Associação Nacional do Ministério 
Público de Contas; Associação Nacional do Minis-
tério Público Militar; Associação Nacional dos Au-

ditores Fiscais da Receita Federal do Brasil; Associação do Ministério Público do Estado do 
Amapá; do Estado do Rio de Janeiro; do Rio Grande do Sul; Associação Mineira do Ministé-
rio Público; Associação Paulista de Magistrados; Associação dos Magistrados do Estado de 
Tocantins; Associação dos Magistrados Mineiros; Associação dos Magistrados do Trabalho 
da 2.a Região; Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo; Associação dos Procu-
radores do Estado do Paraná; e Associação Paranaense dos Advogados Públicos.

http://www.jusprev.com.br/?page_id=789
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JUSPREV ganha Clube de Vantagens

Os participantes da JUSPREV e todos os associados de suas Instituidoras passam a contar, 
a partir deste mês, com o Clube de Vantagens JUSPREV. A novidade foi lançada durante a 
última reunião dos Órgãos Colegiados. 

O Clube é um portfólio de benefícios que oferece serviços diferenciados aos participantes 
e aos membros das Instituidoras, a partir de parcerias, feitas por uma curadora exclusiva, 
com empresas ligadas às áreas de turismo, gastronomia, estilo de vida e saúde. 

Para usufruir dos benefícios, basta entrar no site da JUSPREV e acessar o menu vertical 
disponível do lado direito da tela, usando um código exclusivo que será enviado por email 
a todos os participantes. Os associados das Instituidoras que ainda não forem participan-
tes da JUSPREV contarão com alguns dos benefícios, mediante solicitação de participação 
no Clube feita pelo e-mail: clubedevantagens@jusprev.org.br. Na solicitação, o associado 
deve informar nome completo, associação a que é vinculado (entre as Instituidoras da JUS-
PREV), email, telefones e cidade onde mora. 

Conheça os parceiros iniciais e saiba detalhes sobre o Clube de Vantagens.

Divulgação/Adriana Lage

http://www.jusprev.com.br/?page_id=9138
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Sou Instituidora

Desembargador Maurício 
Soares, presidente 
da Associação dos 
Magistrados Mineiros

“A Amagis é uma das associações instituidoras da JUSPREV, lançada 
em Minas Gerais em agosto de 2008. Somos, atualmente, a segun-
da entidade com o maior número de participantes. Esse pioneiris-
mo mostrou-se acertado, pois, ao longo desses anos, a JUSPREV se 
consolidou, tornando-se referência no setor. Sem dúvida, a principal 
característica que diferencia a JUSPREV das demais instituições de 
previdência privada do mercado é ser uma entidade sem fins lucrati-
vos, que reúne associados de carreiras afins em torno de um objetivo 
comum: garantir tranquilidade financeira no futuro para os participan-
tes e seus familiares. A Amagis atua permanentemente, juntamente 
com Associações de todo o país, para ampliar os conquistas da classe, 
entre elas as relativas à aposentadoria. Mas é importante que os ma-
gistrados, principalmente os que ingressaram mais recentemente na 
carreira, planejem alternativas de renda futura. A previdência privada 
pode ser uma garantia para assegurar a manutenção ou um percentu-
al razoável de renda no momento da aposentadoria”.

Sou Participante

Evandro Cangussu Melo, 
juiz de Direito, participante 
da JUSPREV desde 2009

“Tão logo tomei conhecimento da  formação da JUSPREV, aderi ao pro-
jeto. Já tinha experiência com a previdência privada fechada, decorren-
te do vínculo antes da magistratura. Mantive este vínculo anterior como 
autopatrocinado e hoje já sou beneficiário dessa previdência. Como 
ingressei após a EC 41, sem paridade, sabia da importância do tema, 
tanto que já tinha adquirido planos de previdência privada aberta em 
dois bancos comerciais. Com o surgimento da JUSPREV, portei os valo-
res imediatamente. Também, pensando na educação dos filhos, optei 
pela renda educacional, sendo que um dos meus três filhos já usufrui 
dela. O zelo na aplicação dos recursos, o bom rendimento, a vantagem 
tributária, o baixo custo na gestão dos ativos, o baixo custo administra-
tivo, em comparação com os planos abertos, bem como a agilidade no 
atendimento, são pontos fortes que já fizeram-me aumentar a contri-
buição do PLANJUS algumas vezes e, ainda, com frequência, realizar 
aportes extras. Enfim, creio que a JUSPREV é uma cesta estável para a 
diversificação e o estabelecimento de uma poupança, garantia para o 
cenário incerto dos proventos da aposentadoria.”
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APORTES - Programe-se já e faça                                                                      
o IR trabalhar pra você
Estamos nos encaminhando para o último trimestre do ano. Hora de começar a pensar nos 
benefícios que nossa Previdência Associativa oferece em relação ao Imposto de Renda.

O participante JUSPREV pode reduzir em até 12% a base de cálculo para pagamento do 
IR. O valor relativo aos 12% é subtraído do valor da sua renda anual bruta, resultando em 
nova base de cálculo, menor que a anterior, que servirá como parâmetro para incidência 
dos 27,5% de IR, tornando menor o valor a recolher.

Se o que você aplicou na previdência associativa durante este ano ainda não atingiu o valor 
relativo a esse percentual, faça aporte de valores em sua conta individual JUSPREV. Você 
recolhe menos IR e ainda reforça o saldo de sua previdência, contribuindo para aumentar 
seus ganhos no futuro. 

O prazo para a realização dos aportes é até 28 de dezembro.

A conta é simples: multiplique sua renda bruta anual por 12% e descubra o valor má-
ximo que você pode obter de benefício fiscal. Subtraia desse valor o quanto você já 
contribuiu para o PLANJUS durante o ano. O resultado é o valor que pode ser aportado 
em sua aposentadoria complementar ainda este ano, para que possa recolher menos 
imposto de renda nesse ano fiscal. Aí, basta fazer o aporte e registrar a operação na 
próxima declaração de renda.

Você pode fazer os aportes sem complicação no próprio site da JUSPREV, no portal Meu 
Futuro. Acesse agora: https://www.meufuturo.net.br/jusprev/.

Dúvidas? Entre em contato com a nossa Central de Relacionamento com o Participante: 
0800 052 3434; (41) 3252-3400; relacionamento@jusprev.org.br.

Indique um amigo e ele já começa ganhando
Parentes, colegas de trabalho e de outros círculos sociais, assessores. Como parti-
cipante da JUSPREV você pode indicar um amigo para integrar nossa Previdência 
Associativa, mesmo que ele não faça parte das carreiras diretamente vinculadas. E 
o melhor, seu amigo já entra ganhando, porque pode fazer aportes e já deduzir os 
12% de sua renda anual bruta no próximo IR, mesmo ingressando na JUSPREV nos 
últimos meses do ano. Não perca tempo! Convide seus amigos e fortaleça ainda 
mais nossa previdência!
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Campanha Foto de Capa. Participe!

Sabe aquela foto bacana da sua família, que está no porta 
retrato? Ou aquela foto descontraída, em que vocês estão 
em férias, numa boa? Essas e outras fotos podem parti-
cipar da Campanha Foto de Capa, que a JUSPREV lançou 
neste mês. 

A ação institucional, voltada a todos os participantes, tem 
como objetivo promover a integração e possibilitar maior 
identificação do público com as futuras divulgações do PLANJUS e da nossa previdência 
associativa, por meio da busca de fotografias que retratem as famílias da JUSPREV. Tam-
bém podem ser enviadas fotos que sugiram ideias como aposentadoria e bem-estar. 

As fotos podem ser enviadas até 20 de novembro e você poderá concorrer a um iPad Air 
32GB Wi-Fi 9.7”, da Apple. Participe! Leia aqui o Regulamento da Campanha.

MENOS IMPOSTO DE RENDA
Possibilidade de redução de até 12% na base de cálculo

Sem PLANJUS

R$ 300.000,00

Declaração do IR 

Renda bruta anual tributável

Nova base de cálculo

Alíquota do IR aplicável

IR antes da parcela a deduzir

Parcela a deduzir (limite de dedução na 
declaração completa de IR)

Com PLANJUS

Dedução por aplicação em previdência 
complementar (aplicação na JUSPREV)

Quem tem previdência complementar pode usufruir do benefício fiscal de dedução de até 12% da renda anual bruta.
Assim, os 27,5% do IR incidem sobre uma base de cálculo menor (renda bruta anual menos 12%). Neste exemplo, sobre
um rendimento anual tributável de R$ 300 mil, o benefício tributário seria de R$ 9.900,00, ou seja, quase R$ 10 mil
deixam de sair da sua conta.

R$ 36.000,00

R$ 264.000,00

27,5%

R$ 72.600,00

R$ 27.300,96

R$ 45.299,04

R$ 300.000,00

R$ 0,00

R$ 300.000,00

27,5%

R$ 82.500,00

R$ 27.300,96

R$ 55.199,04IR a recolher

http://www.jusprev.com.br/wp-content/uploads/2016/09/CampanhaFotodeCapa.pdf
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ABRAPP-JUSPREV presente no 37º Congresso Brasileiro 

A JUSPREV participou do 37º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, promo-
vido pela ABRAPP - Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. O evento foi realizado 
de 12 a 14 de setembro, em Florianópolis 
(SC), e contou com a presença de três re-
presentantes de nossa Previdência Asso-
ciativa: Fabio Costa Gonzaga, integrante  
do Conselho Fiscal da JUSPREV, Fabio 

Bertoli Esmanhotto, presidente do Comi-
tê de Investimentos, e Allan Nogueira, coordenador Econômico e Financeiro.  Após intensa 
programação que debateu as novidades e temas de maior relevância no panorama atual da 
previdência, e evento foi fechado com a divulgação da Carta do Congresso, documento que 
externa as preocupações e estratégias para desenvolvimento do setor. Leia a íntegra.

Acompanhe a rentabilidade do PLANJUS 

Fundos de 
Investimento Patrimônio 

Rentabilidade 
ago/16 Ano (2016) 

Bradesco FICFI 
Multi JUSPREV R$ 45.107.646,02 1,18% 8,63% 

SulAmérica JUSPREV 
Ativo FI Mult R$ 38.816.447,64 1,21% 8,95% 

SulAmérica R$ 45.242.052,61 1,16% 10,47% 
Total JUSPREV R$ 129.166.146,27 1,18% 9,24% 
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% CDI – JUSPREV Consolidado                   97,59% 

% Poupança – JUSPREV Consolidado      156,71% 
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http://cbfp.com.br/leitura-da-carta-do-37o-congresso-encerra-o-evento/

