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DESTAQUES

RESULTADO
Patrimônio do PLANJUS 
atinge 200 milhões

EQUIPE
Novos consultores 
na região Nordeste

INSTITUIDORAS
ADPERGS, ADEPAR e 
ACMP aderem à JUSPREV

RENTABILIDADE
Acompanhe o seu 
plano de previdência



Patrimônio do PLANJUS, 
plano administrado pela

JUSPREV, atinge 200 milhões. 

A  JUSPREV tem grande satisfação em comunicar que atingiu mais um 
grande marco na sua trajetória como previdência complementar 

associativa. O patrimônio do plano administrado pela 
Entidade, o PLANJUS, atingiu 200 milhões.

A conquista é resultado da confiança e credibilidade da Entidade 
junto de seus participantes e assistidos e de todas as suas 

Instituidoras. É um resultado para ser comemorado por 
todos que fazem parte da história da Entidade. Com 

abrangência nacional, a JUSPREV vem crescendo também 
em número de Associações em seu Colégio de Instituidoras. 

Já são mais de 70 instituições que compõem um dos 
principais órgãos colegiados da Entidade. 

E são 3 mil participantes em todo o país. A JUSPREV é 
administrada pelos próprios participantes, que integram 

os órgãos colegiados da Entidade. Possui uma equipe 
própria de consultores previdenciários para atender os 
participantes em todos os Estados brasileiros.  Devido 

ao crescimento e números conquistados, a JUSPREV 
ocupa a 6º posição entre as maiores entidades 

fechadas de previdência complementar, 
segundo a Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc).

http://www.jusprev.com.br/?page_id=5345



Dois novos consultores passaram a integrar a 
equipe própria de consultoria da JUSPREV: Luiz Felipe 
Gonçalves e Telma dos Santos. Eles farão o atendimento 
com novos participantes na região Nordeste. Para 

Deborah Maggio, ministrou entre os dias 04 e 06 de 
junho, em Fortaleza, o treinamento geral sobre a 
JUSPREV e seu plano de benefícios previdenciários. 

Novos consultores na
região Nordeste.



No dia 15 de junho, integrantes do Conselho Fiscal da JUSPREV se 
reuniram na sede da APAMGIS, em São Paulo. Na reunião, foi feita a 
análise de documentos contábeis e fiscais para aprovação das contas da 
JUSPREV nos meses de março, abril e maio de 2018,  além da 
apresentação do relatório de acompanhamento das políticas de 
investimentos do 1º trimestre e assuntos gerais. 

A política de investimentos da JUSPREV pode se acessada aqui. 
http://www.jusprev.com.br/?page_id=5162 

Conselho Fiscal se reúne 
na sede da APAMAGIS



No dia 18 de junho, o consultor previdenciário da 
JUSPREV, Alexandre dos Santos, ministrou palestra sobre 
“Reforma da Previdência e suas etapas” e os benefícios da 
Previdência Complementar Associativa. O evento aconteceu 
na sede do Ministério Público de Alagoas. A iniciativa do 
evento é uma parceria entre a Associação do Ministério 
Público de Alagoas (AMPAL) e JUSPREV, com o objetivo de 
apresentar as vantagens da previdência complementar. 

Consultor da JUSPREV realiza palestra 
no Ministério Público de Alagoas



Associados da APAJUFE - Associação dos Juízes Federais – 
conheceram mais sobre a JUSPREV e suas vantagens. 
No dia 25 de junho, a gerente da JUSPREV, Deborah 
Maggio, falou sobre como funciona o PLANJUS, plano 
administrado pela Entidade. A palestra aconteceu na sede 
da Escola de Magistratura Federal (ESMAFE), em Curitiba, 
e foi transmitida para outros municípios do Paraná. 

JUSPREV é apresentada 
para associados da APAJUFE

A palestra completa pode ser acessada aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=i6UUs_h5Vgg



JUSPREV presente na reunião do 
conselho deliberativo da CONAMP

9ª reunião do Comitê de 
Previdência Associativa da 

Abrapp é realizada em São Paulo

No dia 21 de junho aconteceu a 9ª reunião do Comitê de 
Previdência Associativa da Abrapp –Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A gerente da 
JUSPREV, Deborah Maggio, é integrante do comitê da Abrapp e 
representou a Entidade no encontro. Na pauta, foram tratados 
assuntos gerais sobre os trabalhos do comitê, comercialização 

dos planos de previdência, registros, entre outros. 

No dia 07 de junho foi realizada a 4º reunião ordinária do 
conselho deliberativo da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público – CONAMP. Na ocasião, os integrantes 
conheceram mais sobre a JUSPREV, vantagens e benefícios da 
previdência complementar associativa. O evento aconteceu 
em João Pessoa, Paraíba. A Entidade foi apresentada pela 
gerente Deborah Maggio. 

Durante a reunião, a CONAMP sinalizou que irá integrar o 
Colégio de Instituidoras da Entidade. Mais de 70 Associações 
de Classe de Carreiras Jurídicas e de Auditores Fiscais da 
Receita Federal de todo o país já fazem parte da JUSPREV. 
Dessas, 25 são Associações do Ministério Público estaduais. 



“

Leia aqui a matéria completa. 
http://www.jusprev.com.br/?p=10832 

Encerrou neste mês mais uma edição do curso de Capacitação para 
Exercício da Função de Conselheiro, promovido pela UniAbrapp – 
Universidade Corporativa da Previdência Complementar. Gervásio dos 
Santos, integrante do Comitê de Investimentos da JUSPREV, participou 
da capacitação, que aconteceu entre os meses de março e junho.

O curso tem como objetivo capacitar conselheiros das entidades 
fechadas de previdência complementar para atuarem de forma 
colegiada e como agentes promotores do desenvolvimento da boa 
governança dos fundos de pensão. Apresenta e discute o papel e 
responsabilidades dos Conselhos e sua relação com a gestão, 
oferecendo vivência nas questões essenciais, das quais lhe cabem 
decisão e monitoramento.

Ao todo, a capacitação contemplou quatro módulos, que 
abrangeram temas como governança das EFPCs, gestão atuarial, 
gestão baseada em riscos, controles internos e auditoria, análise dos 
demonstrativos contábeis, parecer do Conselho Fiscal, entre outros. 

    Durante a capacitação foi possível 
conhecer todas as áreas de 
funcionamento da previdência 
complementar fechada, investimentos, 
riscos e regulamento dos planos. Tivemos 
uma visão prática das regras que 
regulamentam o setor. Os conhecimentos 
adquiridos confirmaram ainda mais a 
importância de termos a JUSPREV como 
uma opção de entidade de previdência 
fechada, voltada para os associados das 
Instituidoras, membros 
de carreiras jurídicas e auditoria fiscal”, 
destaca Gervásio.  

Integrante do Comitê de Investimentos 
participa de curso de Capacitação para 
Exercício da Função de Conselheiro



Novas Associações no Colégio 
de Instituidoras da JUSPREV

No mês de junho, três novas Associações 
passaram a integrar o Colégio de Instituidoras da 
JUSPREV: Associação dos Defensores Públicos do 
Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) e Associação 
dos Defensores Públicos do Paraná (ADEPAR) e 
Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). 
Com as novas entidades, o órgão colegiado já conta 
com mais de 70 Associações de Carreiras Públicas e 
de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

A ADPERGS foi fundada em 30 de dezembro de 
1981, com a denominação de Associação dos 
Assistentes Judiciários do Rio Grande do Sul e em 13 
de junho de 1991, passou à atual denominação: 
Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio 
Grande do Sul. Tem participação decisiva no processo 
de consolidação da autonomia administrativa, 
financeira e orçamentária da Defensoria Pública, 
assegurada no artigo 134, parágrafo 2º, da 
Constituição Federal, de modo a garantir a melhoria 
das condições de trabalho, bem como a valorização 
dos defensores públicos do Estado.

A ADEPAR foi fundada, oficialmente, em 29 de 
novembro de 2014. É uma instituição sem fins 
lucrativos que representa os membros da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná, reivindicando e 
trabalhando na defesa de seus direitos e de seus 
interesses. É associada à Anadep (Associação 
Nacional dos Defensores Públicos) e, ao lado dela, 
empenha-se também em mostrar para a sociedade 
o papel fundamental que a Defensoria Pública 
desempenha em um regime democrático, 
oferecendo assistência jurídica gratuita e integral 
para os necessitados, na forma do inciso LXXIV do 
art. 5º da Constituição Federal.

A ACMP foi fundada em 26 de dezembro de 1942, 
com sede na cidade de Fortaleza, Ceará. Atualmente, 
a entidade congrega 564 associados, sendo 405 
Promotores de Justiça, 43 Procuradores de Justiça, 
98 aposentados, 11 pensionistas, 2 membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará e 5 sócios colaboradores.

 



Conheça os investimentos 
em Renda Fixa

No artigo desse mês, a professora e especialista em finanças, Myrian 
Lund, aborda uma das modalidades de investimento em renda fixa. 
Conheça mais sobre o tema e como diversificar os seus investimentos. 

Renda Fixa: Tesouro Direto

O Tesouro Direto é uma plataforma, exclusiva para pessoa física, pequeno e médio investidor, que possibilita aplicações a partir 
de R$ 30,00 em títulos públicos federais. Nessa modalidade, você, investidor, está emprestando o seu dinheiro para o Governo. 
Não existe uma garantia formal, como o FGC para os Bancos e o FGCoop para Cooperativas de Crédito, mas o Governo representa 
o menor risco de crédito.

A vantagem do Tesouro é oferecer três diferentes modalidades de rentabilidade:

Título Vencimento
Taxa de 

Rendimento 
(% a.a.)

Valor 
Mínimo

Preço 
Unitário

Indexados ao IPCA

Tesouro IPCA+ 2024 15/08/2024 5,60 R$ 44,28 R$ 2.214,14

Tesouro IPCA+ 2035 15/05/2035 5,91 R$ 35,27 R$ 1.175,77

Tesouro IPCA+ 2045 15/05/2045 5,91 R$ 33,16 R$ 663,20

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 15/08/2026 5,70 R$ 32,16 R$ 3.216,45

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 15/05/2035 5,83 R$ 31,71 R$ 3.171,59

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 15/08/2050 5,93 R$ 31,94 R$ 3.194,00

Prefixados

Tesouro Prefixado 2021 01/01/2021 9,71 R$ 31,65 R$ 791,45

Tesouro Prefixado 2025 01/01/2025 11,78 R$ 33,89 R$ 484,23

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 01/01/2029 12,00 R$ 37,39 R$ 934,89

Indexados à Taxa Selic

Tesouro Selic 2023 01/03/2023 0,02 R$ 95,57 R$ 9.557,99

Atualizado em: 21/06/2018 11:03 em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-precos-e-taxas-dos-titulos 



Indexados à Taxa Selic- 

Modalidade ideal para a reserva de emergência, pela 

cooperativas de crédito.

Prefixados-  

Recomendáveis somente para quem vai precisar do 
dinheiro na época do vencimento do título. É certo que o 
investidor pode sacar a qualquer momento, mas, para 
isso, é importante entender a dinâmica do mercado 

 I. Anote sempre a taxa do título que você comprou, 

se faz necessário pois se você precisar vender o título antes 

pactuado pelo tempo que manteve o investimento. 

integralmente, pois quem compra quer uma taxa maior que o 

 III. Da mesma forma, se a taxa cair, por exemplo, para 

um título que está sujeito à volatilidade, alterações na taxa 
praticada no decorrer do tempo.

Indexados ao IPCA- 

Conclusão: 

não dão garantia de serem os melhores investimentos para 
o período em vigor. Por isso, o recomendável é que você 

patrimônio crescer. 

 

Título excelente para o longo prazo, pois garante um ganho 
real acima da inflação. Para 2035, o título está rendendo ‘IPCA 
+ 5,91% aa’. Uma métrica interessante para o investidor é 
saber que os fundos de pensão utilizam, como meta, 
rentabilidade acima de IPCA + 5% ao ano. Você pode usar 
esta métrica também, se desejar.



VEJA COMO FOI A RENTABILIDADE 
DO PLANJUS EM MAIO DE 2018

Fundos de 
Inve �s mento Patrimônio 

Rentabilidade 

Maio/18 Ano (2018) 

Icatu Vangu Fic Fi 
Mult Cred Priv 

JUSPREV 
R$ 69.696.904,25 0,27 2,63 

SulAmérica JUSPREV 
A v� o FI Mult 

R$ 67.639107,94 0,15 2,41 

SulAmérica (NTNB’s) R$ 61.472.206,50 0,72 4,00 

Total JUSPREV R$ 198.808.218,69 0,37 2,99 
 

 
Maio 
2018 

Acumulado 
2018 

% CDI – JUSPREV Consolidado 71,31 113,29 

% Poupança – JUSPREV Consolidado 99,33 154,13 
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