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Foi realizada na última sexta-feira (17), em Curitiba, a primeira reunião dos Órgãos Colegiados do ano de 2017. Durante o encontro 
foram discutidos assuntos de relevância para a entidade, como a aprovação das Demonstrações Atuariais e a apresentação do 
Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2016, entre outros. 

A manhã foi tomada pela reunião do Conselho Fiscal. Já à tarde, foi realizada a reunião dos Órgãos Colegiados. O encontro contou 
com a presença dos membros da Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, Membros do Comitê de Investimentos e 
presidentes e representantes das associações instituidoras que compõem a JUSPREV. Na ocasião, o Conselho Deliberativo nomeou os 
indicados pelo Colégio de Instituidoras para integrarem o Comitê de Investimentos da JUSPREV. Ao lado de Fabio Esmanhotto, Marco 
Tuoto e William Lira, passam a atuar: Felipe Locke (indicado pela APMPSP), Francisco Borges (indicado pela AMERON), Gervásio 
Protásio (indicado pela AMMA), Maurício Trevisan (indicado pela AMPRS) e Miguel Simas (indicado pela ANFIP). 

“Nós viemos trabalhando ao longo desses anos todos, exaustivamente, com o objetivo de dar uma estrutura muito forte para as 
metodologias do PLANJUS, a fim de que a JUSPREV possa andar mais rápido e assim avançar ainda mais. Essas reuniões trazem do 
Brasil todos os representantes das instituidoras que representantes passam a conhecer melhor a nossa estrutura e com isso fica muito 
mais fácil dizer quem somos e propagar a nossa mensagem”, avalia Jair Eduardo Santana, diretor Administrativo e Financeiro. 

Após 9 anos, fundadora deixa a JUSPREV
para encarar um novo desafio no CNJ.

Procuradora da República aposentada, Antonia Lélia
é a nova Diretora-Presidente da JUSPREV.

Membros da Diretoria Executiva, Conselheiros
Deliberativos e Fiscais, Membros do Comitê de
Investimentos e presidentes e representantes

das associações instituidoras.

JUSPREV realiza primeira reunião dos Órgãos Colegiados de 2017

 Mudança

Na oportunidade, Maria Tereza Uille Gomes, fundadora e até então Diretora-Presidente da JUSPREV, anunciou a renúncia ao cargo que 
ocupa desde 2007. Ela segue agora para um novo desafio: fará parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Quem assume a presidência a partir de agora é Antonia Lélia Neves Sanches, que ocupava o cargo de Coordenadora Nacional da 
Comissão de Relações Institucionais da JUSPREV. “A JUSPREV tem apresentado uma performance excelente em nível nacional, tanto 
que já conta com 56 instituidoras. A ideia agora é estender às demais entidades associativas existentes no país”, afirma a nova 
Diretora-Presidente. 



Membro do conselho fiscal da
JUSPREV participa de treinamento
na ABRAPP

Como declarar seu plano de
previdência complementar no IR

A capacitação dos nossos dirigentes é assunto de extrema relevância 
para a JUSPREV. Recentemente, Fabio Costa Gonzaga, membro do 
Conselho Fiscal e Juiz de Direito do Estado de Tocantins, participou da 
trilha jurídica da ABRAPP, em São Paulo. O assunto do encontro foram os 
Aspectos Jurídicos Fundamentais da Previdência Complementar.

O treinamento teve como objetivo o desenvolvimento de competências 
relacionadas ao tema, como agregar à formação profissional noções e 
conceitos fundamentais da Previdência Complementar, assimilar 
aspectos jurídicos fundamentais a serem aplicados na sua esfera de 
atuação e também obter embasamento técnico básico para as atividades 
de assessoramento e consultoria jurídica no segmento. 

O curso foi realizado com base em metodologia de aulas expositivas, 
onde se buscou adaptar os conhecimentos teóricos à realidade com a 
qual os profissionais se deparam ou poderão se deparar no dia a dia. 

Os investimentos feitos em planos de previdência complementar ao longo de 2016 devem obrigatoriamente ser informados pelo 
contribuinte na declaração do Imposto de Renda 2017. No PGBL – modalidade mais comum – e em planos exclusivos, como o 
PLANJUS, o contribuinte pode descontar o que aplicou até o limite de 12% de sua renda tributável. 

A dedução de até 12% de sua renda tributável só é feita no modelo completo de declaração. O próprio programa da Receita calcula o 
limite de 12%. Se optar pelo desconto simplificado, não vai aproveitar a dedução do imposto.

 Saques no PGBL e no PLANJUS

Valores resgatados ou benefícios recebidos pelo contribuinte de PGBL e planos exclusivos devem ser informados integralmente na 
ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica (no caso de tributação progressiva) ou na ficha Rendimentos Sujeitos à 
Tributação Exclusiva (se a opção de tributação foi pelo regime regressivo).

“Sigo cumprindo o programa de educação continuada imposto aos dirigentes pelos órgãos de controle e corretamente estimulado 
pela JUSPREV. É fato que esta possibilidade de se manter o corpo diretivo da EFPC em contínua atualização, contribui para a 
mitigação de riscos, propiciando uma maior tranquilidade a todos nós participantes do PLANJUS”, avalia Gonzaga. 
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Fabio Costa Gonzaga, membro do Conselho Fiscal
da JUSPREV. Foto:Georgia Baçvaro� / Amagis

 Dados da fundação

Os detalhes da previdência privada constam no informe de rendimentos enviado para o contribuinte pela instituição gerenciadora do 
plano, e devem ser informados na declaração.

 Quem precisa declarar o Imposto de Renda?

De acordo com a Receita Federal, deverá declarar, neste ano, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado, quando somou R$ 28.123,91 (relativos ao ano-base 2015), embora 
a tabela do Imposto de Renda não tenha sido corrigida em 2016.

 Fique atento ao prazo

Você tem até às 23h59 do dia 28 de abril para enviar a sua declaração de IR. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração 
ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.
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Durante a visita, nossas colaboradoras assistiram à palestra de Jorge Franklin, especialista em Direito Previdenciário. 

A visita, realizada no dia 7 de março, levou a Belo Horizonte a Gerente da JUSPREV, Deborah Maggio e a consultora Carolina Dutra, 
que atua na região sudeste. Na sede da AMAGIS elas assistiram à palestra de Jorge Franklin, especialista em Direito Previdenciário. 
Dezenas de magistrados, entre eles o presidente do TJMG, desembargador Herbert Carneiro, também participaram do evento. 
 
A abertura foi feita pelo presidente da AMAGIS, desembargador Maurício Soares. O assunto da palestra proferida por Franklin – 
ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo da JUSPREV – foi os possíveis impactos da Reforma da Previdência na carreira da 
Magistratura. 

O professor apresentou um breve histórico da seguridade e da previdência social. Ele explicou as reformas constitucionais 
decorrentes das emendas 20 e 41, com destaque para inserção da magistratura nas regras do artigo 40.  Também foi abordada a idade 
mínima para a aposentadoria, a contribuição obrigatória e o fim da integralidade e da paridade. 

Ao fim da palestra, Jorge destacou a importância do debate e da função do magistrado, que atua como um defensor da sociedade. 
“O juiz, assim como os membros do Ministério Público, exercem uma função social relevante. E essas funções deveriam ter tratamento 
diferenciado. No dia em que o magistrado tiver medo, a sociedade não dormirá tranquila”, assegurou Franklin. 

Em visita a AMAGIS, JUSPREV participa de debates sobre a
Reforma da Previdência
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A JUSPREV fechou mais uma grande parceria para o CLUBE DE VANTAGENS: Mabu Hotéis e Resorts. A partir de agora, você, 
participante da JUSPREV, passa a contar com vantagens exclusivas, preparadas especialmente para você. 

Para usufruir destes benefícios basta acessar o link disponível na página inicial do nosso site (http://www.jusprev.com.br/) 

20% de desconto no período (caso não haja outras promoções vigentes) ou 5% de desconto sobre qualquer outro desconto 
disponível (seja no site ou em qualquer outro canal eletrônico). Ou seja, você sempre terá a garantia da melhor tarifa;

early check in e late check out (mediante disponibilidade);

up grade de categoria de apartamento, no ato do check in (mediante disponibilidade);

descontos no estacionamento, SPA e demais serviços do hotel.

 Como funciona?

Participantes da JUSPREV devem entrar com CPF e senha específicos. Caso ainda não tenha cadastrado a sua senha, basta clicar em 
1° Acesso e receberá um link em seu e-mail.

Se ainda não for participante da JUSPREV, para liberar seu acesso envie um e-mail para clubedevantagens@jusprev.org.br com seu 
nome completo, associação a que é vinculado (entre as instituidoras JUSPREV), e-mail, telefones e cidade onde mora.

Gostou? Então fique atento, porque tem mais novidades a caminho.

Mabu em Foz do Iguaçu. Vantagens exclusivas para participantes JUSPREV.

Nova parceria para o CLUBE DE VANTAGENS


