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Instituidora
AJUFE É A NOVA ASSOCIAÇÃO DO COLÉGIO DE INSTITUIDORAS DA JUSPREV

A Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE – agora faz parte do Colégio de Instituidoras da 

JUSPREV. A aprovação foi feita pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). O 

PLANJUS, plano de benefícios previdenciários da entidade, já pode ser ofertado aos juízes e juízas 

associados e suas famílias. Ao todo, a JUSPREV possui mais de 70 Associações de Carreiras Jurídicas 

Públicas e de Auditoria Fiscal do país em seu órgão colegiado. Com 11 anos de fundação, administra um 

patrimônio de mais de 250 milhões em ativos.

A AJUFE foi criada em 20 de setembro de 1972 e é uma entidade sem fins lucrativos, de âmbito nacional, 

que congrega os magistrados da Justiça Federal brasileira, de primeiro e segundo graus, bem como os 

ministros do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, representando-os em 

âmbito nacional e internacional, judicial e extrajudicialmente.

Para aderir à JUSPREV, os associados da AJUFE podem entrar em contato com a Entidade, por meio dos 

telefones ou email:

          0800 052 3434 ou 41 – 3252-3400

          consultoria@jusprev.org.br.



Já sabe qual é o saldo acumulado na sua conta individual da 

JUSPREV? No Portal Meu Futuro, exclusivo do participante, 

é possível ter acesso a essa e outras informações sobre a 

sua previdência. Para acessar é simples, basta entrar no link 

www.meufuturo.net.br/jusprev, com CPF

e senha cadastrada.

O que você vai visualizar no Portal Meu Futuro:

Portal Meu Futuro
ACESSE TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A SUA PREVIDÊNCIA

Contribuições
Veja quais são os valores das suas contribuições 

para a Renda Mensal Programada, Educacional, Por 

Morte e Por Invalidez.

Extrato
Visualize o extrato completo das contribuições, 

portabilidades, o saldo acumulado na sua conta 

individual do PLANJUS e a rentabilidade.

Beneficiários
Você pode visualizar a qualquer momento quais 

são os seus beneficiários escolhidos. E para 

alterar, basta entrar em contato: 

relacionamento@jusprev.org.br

Dados Cadastrais
Consulte e atualize seus dados cadastrais, como 

endereço, telefone e e-mail.

Simulação
Veja quanto tempo ainda falta para se aposentar e 

faça simulações, tanto de contribuições, como de 

recebimento do benefício.

Aporte
Gere boletos de aporte para aumentar o seu saldo 

no PLANJUS e garantir mais tranquilidade no seu 

futuro.



Previdência para a família
VEJA COMO ESTENDER O PLANJUS PARA MEMBROS DA FAMÍLIA

Cuidar do futuro dos participantes e de seus familiares está na missão da 

JUSPREV. E a rede de proteção do PLANJUS, que é o plano de 

benefícios previdenciários da Entidade, pode ser estendida para cônjuges 

e dependentes econômicos dos participantes.

A partir da Instrução número 9 de novembro de 2018, da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), os 

planos de previdência instituídos podem ser também oferecidos para 

membros da família. O PLANJUS também poderá ser estendido para 

pessoas com quem o participante mantenha vínculo afetivo, sujeito à 

consulta do Estatuto da Associação Instituidora que o participante é 

associado.



Quais são os valores mínimos de contribuição
para a Renda Mensal Programada?

Veja no quadro abaixo os valores iniciais de adesão ao PLANJUS, conforme a 

idade do participante. Esses valores são mínimos, mas o participante poderá 

aderir um valor maior, conforme a necessidade de aposentadoria no futuro.

Como aderir?
Para que os familiares dos participantes possam aderir ao PLANJUS, é preciso 

agendar uma consultoria personalizada por meio do endereço eletrônico ou telefone:

        consultoria@jusprev.org.br ou telefone

        0800 052 3434. 

QUAIS OS VALORES MÍNIMOS DE CONTRIBUIÇÃO?

0 A 18 ANOS R$ 88,41

19 A 25 ANOS R$ 176,83

ACIMA DE 25 ANOS R$ 353,67



Participantes e assistidos da JUSPREV que desejam integrar o Conselho 

Deliberativo ou o Conselho Fiscal da Entidade podem se candidatar até o dia 10 de 

maio de 2019. Serão preenchidas quatro vagas para o Conselho Deliberativo (2 

titulares e 2 suplentes) e duas vagas para o Conselho Fiscal (1 titular e 1 suplente), 

para mandato de quatro anos, com posse em 16 de agosto de 2019.

Para formalizar a candidatura, os participantes interessados devem imprimir a ficha 

de inscrição disponibilizada no site da Entidade, aba “Eleições 2019” e encaminhar à 

JUSPREV via carta registrada ou meio eletrônico (jusprev@jusprev.org.br). Para 

estarem aptos à candidatura, é necessário atender aos requisitos estabelecidos no 

Regimento Eleitoral e também no Edital de Convocação das Eleições.

A votação será eletrônica, facultativa e realizada diretamente no site da JUSPREV.

Confira aqui os documentos referentes ao processo de Eleição:

http://www.jusprev.org.br/?page_id=11442 

Dúvidas ou informações: jusprev@jusprev.org.br | 0800 052 3434

Eleições 2019
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PODEM SE CANDIDATAR PARA O CONSELHO
DELIBERATIVO OU CONSELHO FISCAL DA JUSPREV



Rentabilidade
ACOMPANHE OS NÚMEROS DA SUA PREVIDÊNCIA NA LÂMINA RESUMIDA
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Você já conhece a revista digital A Camminare Traveller? Venha viajar nas 

matérias e fotos inspiradoras e sugestões de roteiros de experiências 

especiais para você. Baixe a revista ou leia no site da Jusprev!

Feliz em compartilhar com você nesta segunda edição algumas das 

nossas jornadas pelo mundo, apresentar pessoas fascinantes por trás dos 

profissionais incríveis que são e trazer uma dose de história e cultura 

brasileira tão ricas mas desconhecidas para nós.

Uma de nossas missões é inspirar viajantes a se conscientizar da 

importância de sua postura sustentável para diminuir nosso impacto 

destrutivo aonde passamos para que a nossa geração e as futuras 

desfrutem das maravilhas de nosso planeta. Proponho a leitura da matéria 

sobre o Dia da Terra como parte desta jornada.

Finalmente, aproveite as colunas especiais com os convidados deste mês, 

repartindo sua visão de mundo nas mais diversas searas.

Em breve mais novidades, fique antenado!

Excelentes viagens e momentos únicos,

Adriana Lage
Leia a revista aqui

VIAGEM & GASTRONOMIA

Marco Brotto caçador de auroras boreais

http://www.jusprev.org.br/?p=11537


0800 052 34 34
www.jusprev.org.br

jusprev

jusprev

jusprevprevidencia


