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Apesar do mantra entoado em 2016, em que a palavra crise aparecia em quase todas as frases 
formuladas sobre a economia brasileira, e em um cenário de inflação de 6,29% a.a., a JUS-
PREV fechou o ano com resultados altamente positivos: crescimento patrimonial de 26% e 
rentabilidade de 13,48% - acima da meta atuarial estabelecida (INPC + 5%, que daria 11,91%).

Crescemos quase R$ 30 milhões em 2016, somando um patrimônio de 144 milhões, e preten-
demos chegar ao fim de 2017, ano em que completamos nosso 10º aniversário, próximos aos 
200 milhões. Isso graças a um trabalho firme para o aumento no número de participantes, 
executado por diversos meios, contando, sobretudo, com os esforços de nossa equipe própria 
de comercialização, constituída há poucos meses e já com resultados muito significativos.

Para isso, também contamos com o apoio e o empenho da nossa forte rede de instituido-
ras, formada hoje por 56 associações de classe ligadas à Justiça, ao Ministério Público e à 
Receita Federal do Brasil. Mostrando cada qual em sua instituição os resultados de nossa 
Previdência Associativa e o que ela pode trazer para o futuro de cada associado, essas enti-
dades contribuirão para fortalecer-nos ainda mais. Melhor para a JUSPREV, melhor para o 
participante, melhor para um país que hoje apresenta o pior índice dos países das Américas 
e um dos piores do mundo em relação à poupança para a aposentadoria. Estudo feito pelo 
Banco Mundial em 143 países mostrou que apenas quatro em cada 100 brasileiros separa 
recursos para os anos finais da vida, mais precisamente 4,67%. Apenas 11 países têm resul-
tados abaixo do Brasil, que perde para nações como Congo, Maláui ou Togo. Os índices são 
bem diferentes, por exemplo, em relação a Portugal, à África do Sul e a América Latina e 
Caribe, onde 53,98% dos entrevistados (maiores de 15 anos), 15,93% e 10,60%, respectiva-
mente, declararam fazer economias para a velhice.

A JUSPREV quer ajudar a mudar esse quadro e ver o Brasil crescer e formar cidadãos mais 
previdentes. Contem conosco e juntem-se a nós nessa tarefa. Que tal agora? Compartilhe 
este informativo e convide um colega a ingressar na JUSPREV! 

Papo Direto
Palavra da Diretoria
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Em 2016, a JUSPREV bateu o recorde histórico no valor dos aportes recebidos, contribui-
ções complementares feitas pelos participantes a fim de integrar o montante dos recursos 
investidos na previdência associativa. Foram R$ 3.796.706,85 em aportes, soma 31,32% su-
perior à recebida em 2015, quando os aportes somaram R$2.891.287,22. Veja aqui a série 
histórica de aportes.

Parceira da JUSPREV desde 2015, a Stock & Info é 
uma empresa especializada em soluções integra-
das para Entidades de Previdência Complemen-
tar, que possibilitam às Entidades de Previdência 

Complementar Fechada realizar a gestão completa de planos instituídos, patrocinados e 
multipatrocinados. Há mais de 14 anos no mercado, conta com profissionais qualificados 
para a criação, planejamento e execução de projetos tecnológicos, mantendo o compromis-
so com a pesquisa e o desenvolvimentos contínuos para atualização das soluções próprias 
e desenvolvimento de novas soluções, assim como com a busca de parceiros que agregam 
funcionalidades e benefícios. Do seu Jeito. É assim que a Stock & Info faz.

JUSPREV bate recorde histórico de aportes  

Sou Parceiro - Stock & Info 
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JUSPREV: essa previdência é sua e ninguém mexe

A Proposta de Emenda à Constituição que trata da Reforma da Previdência (PEC 287/2016) 
está em análise na Câmara Federal e a expectativa é de que seja aprovada naquela casa até 
o final de março e votada no Senado até junho. 

Por modificar a Constituição, a proposta de reforma apresentada pelo governo terá de pas-
sar por duas votações no plenário da Câmara dos Deputados e em dois turnos no Senado 
Federal, recebendo apoio de, pelo menos, três quintos dos parlamentares, ou seja, 308 - 
dos 513 - deputados e 49 - dos 81 - senadores.

O texto proposto pelo Executivo Federal mexe com muitas das regras de aposentadoria 
vigentes, atingindo tanto trabalhadores do setor privado quanto servidores públicos. Se 
você não for atingido pela reforma, certamente muitos de seus pares e de seus familiares, 
sobretudo os filhos e netos, terão de se enquadrar nas novas regras.

Mas não se preocupe. Se você e sua família têm JUSPREV, sua aposentadoria complemen-
tar está garantida e você terá mais tranquilidade, hoje e no futuro.

Veja com o que você conta participando da JUSPREV:

Uma rede forte - Sem fins lucrativos e há nove anos no mercado, a JUSPREV - Previdência 
Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores da Receita Federal do 
Brasil - é a maior união formal de Associações de carreiras jurídicas públicas do Brasil. Se você 
ou seus familiares fazem parte de uma dessas carreiras (ou se tem relacionamento próximo 
com algum participante da JUSPREV que possa te indicar), essa é a previdência para você. 

Rentabilidade - Ao contrário dos planos disponibilizados por bancos e seguradoras, 
como a JUSPREV não tem finalidade lucrativa, a rentabilidade líquida é repassada integral-
mente para o plano do participante.

Taxas reduzidas e portabilidade - A JUSPREV tem taxa mensal zero de carregamen-
to e taxa de administração de 0,8% ao ano. Se você tem PGBL em bancos e seguradoras, é 
possível transferi-lo para a JUSPREV sem custos, garantindo maior rentabilidade.

Menos IR - Os participantes da JUSPREV pagam menos imposto de renda. É possível de-
duzir do IR até 12% da renda bruta anual (base de cálculo), incluindo todas as contribuições 
(Renda Mensal Programada, Educacional, por Invalidez e por Morte).

Aportes - Se o que você aplicou na JUSPREV durante o ano ainda não atingiu os 12% da 
renda anual bruta, você pode fazer aporte do valor restante, antes do fim do ano, e obter ou 
até mesmo aumentar sua restituição de IR (Dúvidas? Fale com nossa Central de Relaciona-
mento: relacionamento@jusprev.org.br)
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Quatro benefícios - O PLANJUS, plano de previdência da JUSPREV, conta com quatro 
benefícios distintos, que também podem ser contratados por familiares e amigos próximos. 
Renda Mensal Programada (com pagamento de 13º); Renda Mensal Educacional; Renda 
Mensal por Morte (com pagamento de 13º) e Renda Mensal por Invalidez (com pagamento 
de 13º). No início do recebimento de todos os benefícios, exceto da Renda Mensal Educa-
cional, é possível sacar até 25% do saldo de uma única vez.

Acesso fácil e Extrato Online 24 Horas - No site da JUSPREV, no link “Acesso Parti-
cipantes”/ “Meu Futuro” (https://www.meufuturo.net.br/jusprev), os participantes da JUS-
PREV podem, a qualquer momento, visualizar os benefícios e valores contratados, o extrato 
das suas contribuições, seus dados cadastrais e a rentabilidade obtida. Também é possível 
fazer simulações de renda em relação ao valor de contribuição e, se quiser, alterar online 
os valores mensais a serem recolhidos, assim como imprimir boletos para fazer aportes e 
turbinar a renda mensal, sem burocracia nem complicações.

Programa de Transparência com Inteligência Artificial -  A JUSPREV instituiu o 
Programa de Transparência com Inteligência Artificial, inovando em visão gerencial a partir 
de dados extraídos de sistemas transacionais. A iniciativa tecnológica permite que infor-
mações operacionais possam ser transformadas em conhecimento gerencial, auxiliando na 
tomada de decisão, a partir de análises e cruzamentos de dados. É a tecnologia a serviço da 
transparência, da eficiência e de melhores resultados nas operações e serviços.

VOCÊ JÁ É PARTICIPANTE DA JUSPREV?
Parabéns! Aqui você está seguro!

AINDA NÃO É PARTICIPANTE OU QUER INDICAR UM FAMILIAR OU AMIGO?                                                     
FALE COM NOSSOS CONSULTORES OU AGENDE UMA CONSULTA PERSONALIZADA

Nossos consultores estão à sua disposição!

Carolina Dutra 
carolinaconsultoria@jusprev.org.br  
(31) 99362-0762

Atendimento aos participantes:

41 3252-3400 / 0800 052 3434 

relacionamento@jusprev.org.br

www.jusprev.org.br 

NÃO PERCA TEMPO! 

Venha para a JUSPREV!

Alexandre dos Santos 
alexandreconsultoria@jusprev.org.br          
(43) 99914-0097
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Garanta a educação de uma criança

Valores mínimos da contribuição para 2017

Você tem um filho, neto, afilhado, ou criança carente que gostaria de ajudar, 
garantindo uma boa formação educacional? Use o nosso simulador de Renda 
Mensal Educacional e veja como é fácil garantir desde já uma formação acadêmi-
ca de qualidade para quem é importante para você. Acesse e confira.

A Renda Mensal Educacional foi um benefício criado de forma pioneira pela 
JUSPREV, já no início do funcionamento da entidade, pensando no poder de 
transformação que tem a educação. O objetivo é garantir a um familiar ou a 
qualquer beneficiário indicado tranquilidade para o ingresso e a permanência na 
faculdade, por um prazo de cinco anos. O valor mínimo de contribuição mensal 
para a Renda Educacional é o mesmo da Renda Mensal Programada.

Conforme previsão regulamentar, os valores mínimos de contribuição para a Renda Mensal 
Programada e para a Renda Mensal Educacional foram atualizados para o ano de 2017, uti-
lizando-se a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que foi de 7,39%. 
Assim, de acordo com a idade do participante, as contribuições mínimas serão de:

Acompanhe a rentabilidade do PLANJUS 
 

Fundos de 
Investimento Patrimônio 

Rentabilidade 
Dez/16 Ano (2016) 

Bradesco FICFI 
Multi JUSPREV R$ 44.789.919,22 1,20% 13,20% 

SulAmérica JUSPREV 
Ativo FI Mult R$ 52.688.114,17 1,10% 13,69% 

SulAmérica (NTNB’s) R$ 46.653.943,08 0,77% 13,92% 
Total JUSPREV R$ 144.131.976,47 1,02% 13,48% 

 

 
 
 
 

  

 
Acumulado 

2016 

% CDI – JUSPREV Consolidado                   96,30% 

% Poupança – JUSPREV Consolidado      162,34% 

 
 

99,79%

0,21%

Renda Fixa - 99,79%

Renda Variável - 0,21%
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IDADE VALOR
0 a 18 anos R$ 83,74
19 a 25 anos R$ 167,48
Acima de 25 anos R$ 334,99

http://www.jusprev.com.br/?page_id=5092

