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DESTAQUES

POSSE

Diretoria Executiva e Conselhos tomam 

posse em cerimônia que marcou a 

inauguração da sede administrativa “Maria 

Tereza Uille Gomes”, uma homenagem à 

idealizadora e fundadora da JUSPREV.

PLANJUS

Conheça as vantagens de portar o seu 

PGBL para a JUSPREV e veja como solicitar 

este procedimento na Entidade.

COBERTURAS DE RISCO

Proteção e segurança a longo prazo: além 

da Renda Mensal Programada, participantes 

podem aderir à Renda Mensal Por Invalidez 

e Renda Mensal por Morte.

RENTABILIDADE

Confira a lâmina resumida, com os 

resultados do último mês.

AGENDA

Encontro Anual da Amatra IX, além de 

encontros e seminários da Abrapp fazem 

parte das atividades de agosto.

FINANÇAS

Com taxa de juro baixa, onde aplicar o 

dinheiro? Esta pergunta tem sido recorrente 

por todos que têm ou querem juntar 

dinheiro. Saiba mais no artigo da 

especialista Myrian Lund.

VIAGEM E GOURMET

Descanse e conheça hotéis em lugares 

inspiradores no nosso Brasil, por Adriana 

Lage



Diretoria Executiva e Conselhos
Deliberativo e Fiscal tomam posse

Cerimônia marcou a inauguração da 
sede administrativa “Maria Tereza 
Uille Gomes”, uma homenagem à 
idealizadora e fundadora da 
JUSPREV.

Os membros eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da JUSPREV e Diretoria Executiva nomeada, gestão 2019 – 2023, 

tomaram posse em cerimônia realizada no dia 16 de agosto, em Curitiba (PR). A cerimônia marcou a inauguração da sede 

administrativa da JUSPREV, que levará o nome da idealizadora e fundadora da Entidade, Doutora Maria Tereza Uille Gomes.

A sede administrativa é um espaço para melhor atender aos participantes, assistidos e Associações Instituidoras da JUSPREV. Fica 

localizada no prédio da Associação dos Magistrados do Paraná (AMAPAR), na Rua Alberto Folloni, nº 541, Curitiba – PR.

Durante a cerimônia de inauguração da sede, 

Maria Tereza agradeceu a todos. “Foi uma 

surpresa que me deixou profundamente 

emocionada. A JUSPREV desde que foi criada, 

sempre foi uma família de amizade, de muita 

seriedade, de credibilidade. Agradeço 

imensamente a diretoria executiva, conselhos, 

Colégio de Instituidores, colaboradores, 

comitês e todos os presentes.  A JUSPREV é a 

maior união associativa que temos no Brasil, 

na área jurídica.  O respeito e a credibilidade 

da JUSPREV é que nos faz querer ingressar 

nessa Entidade”, disse Maria Tereza.

A JUSPREV completará em dezembro 12 anos de funcionamento. 

Fundada em 06 de dezembro de 2007, é a maior união formal de 

Associações de Carreiras Jurídicas Públicas e de Auditores Fiscais 

da Receita Federal do Brasil, com mais de 80 Entidades em seu 

Colégio de Instituidoras. Administra o plano de benefícios 

previdenciários – PLANJUS, que já ultrapassou 260 milhões em 

ativos no primeiro semestre de 2019.

Momento da homenagem à Doutora Maria Tereza Uille Gomes



Confira aqui todos os membros eleitos.

Ver Todos
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emocionada. A JUSPREV desde que foi criada, 

sempre foi uma família de amizade, de muita 

seriedade, de credibilidade. Agradeço 

imensamente a diretoria executiva, conselhos, 

Colégio de Instituidores, colaboradores, 

comitês e todos os presentes.  A JUSPREV é a 

maior união associativa que temos no Brasil, 

na área jurídica.  O respeito e a credibilidade 

da JUSPREV é que nos faz querer ingressar 

nessa Entidade”, disse Maria Tereza.

A JUSPREV completará em dezembro 12 anos de funcionamento. 

Fundada em 06 de dezembro de 2007, é a maior união formal de 
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Membros eleitos para o Conselho Deliberativo da JUSPREV

Membros eleitos para o Conselho Fiscal da JUSPREV Diretoria Executiva nomeada, gestão 2019 - 2023

http://jusprev.org.br/diretoria-executiva-e-membros-eleitos-para-os-conselhos-deliberativo-e-fiscal-tomam-posse/


Os participantes da JUSPREV podem fazer a portabilidade de 

outros planos de previdência para o PLANJUS e obter todas as 

vantagens que o plano de benefícios previdenciários da 

Entidade oferece. Podem ser portados os planos que têm 

características ou são PGBL (Plano Gerador de Benefício 

Livre), pois são similares ao PLANJUS. Essa transferência 

deverá ser realizada somente entre contas de mesmo CPF.

A portabilidade não possui custos ou taxas e é feita de 

entidade para entidade. Basta o participante solicitar o 

procedimento na Central de Relacionamento 

(relacionamento@jusprev.org.br). Somente no ano de 2018, a 

JUSPREV recebeu de seus participantes mais de 13 milhões em 

portabilidades.

Ao portar o PGBL para a JUSPREV, o participante obtém mais 

rentabilidade, visto que a Entidade não possui fins lucrativos e 

preza pela total transparência e crescimento do patrimônio dos 

participantes. O objetivo é sempre a melhor rentabilidade ao 

longo do tempo, prezando pela segurança nos investimentos. 

Na JUSPREV não existe taxa de carregamento mensal e a 

única taxa é a de administração anual, que é de 0,7%.

Conheça as vantagens de portar o seu 

PGBL para a JUSPREV e veja como 

solicitar este procedimento

Portabilidade
para o PLANJUS

0800 052 3434(41) 99512-8377 

Ficou alguma dúvida? Fale com a nossa equipe,
pelos canais de atendimento:

relacionamento@jusprev.org.br



Coberturas de Risco: proteção e
segurança a longo prazo

1. Proteção a longo prazo

Além da Renda Mensal 
Programada, participantes podem 
aderir à Renda Mensal Por Invalidez 
e Renda Mensal por Morte.

Os participantes da JUSPREV que contribuem mensalmente para a Renda Mensal Programada, que se destina à aposentadoria, 

também podem fazer adesão às coberturas de risco do PLANJUS: Renda Mensal por Morte e/ou Renda Mensal por Invalidez.

Elas possibilitam proteção a longo prazo para o participante e para seus beneficiários, no caso de alguma fatalidade. Por isso, 

elas são tão importantes quanto a Renda Mensal Programada, destinada à aposentadoria.

Atualmente na JUSPREV mais de 45% dos participantes possuem as coberturas de risco.

Conheça algumas características e saiba como aderir:

Ao aderir as coberturas de risco, o participante garante proteção financeira para si e para seus beneficiários, já que o valor do 

pecúlio contratado, em caso de alguma fatalidade, soma-se ao saldo individual acumulado para a previdência e é convertido 

em forma de renda mensal. Em geral, em bancos e seguradoras, as coberturas de risco têm apenas um caráter indenizatório, 

são entregues ao beneficiário de uma única vez e não visam a proteção a longo prazo, como é na JUSPREV.

Um exemplo é um participante que tenha acumulado 100 mil reais na sua Renda Mensal Programada e tenha um pecúlio 

contratado de Renda Mensal por Invalidez de 500 mil reais. No caso de alguma fatalidade, esse valor soma-se aos 100 mil da 

Renda Mensal Programada, totalizando 600 mil reais, que serão convertidos em formato de renda mensal ao(s) beneficiário(s).



0800 052 3434

Ficou interessado?
Fale com a nossa equipe para aderir:

consultoria@jusprev.org.br 

2. Dedução de Imposto de Renda

Os valores das contribuições mensais para as coberturas de risco do PLANJUS (Renda Mensal por 

Morte e Renda Mensal por Invalidez) não são resgatáveis. Mas diferente dos seguros ofertados por 

bancos e seguradoras, essas contribuições mensais são dedutíveis de imposto de renda. Ou seja, 

contam para a dedução de até 12% da renda anual bruta no IR.

3. Rentabilidade e segurança 

O pecúlio contratado, ao ser convertido em renda para o(s) beneficiário(os) no caso de alguma 

fatalidade, terá uma parte destinada a renda mensal e o restante continuará obtendo rentabilidade de 

forma segura nos investimentos realizados pela JUSPREV. O resultado é proteção e segurança a longo 

prazo, com mais rentabilidade. Em caso de falecimento dos beneficiários, o saldo remanescente é 

repassado aos seus herdeiros. Nenhum desses valores ficará na JUSPREV.



Nos dias 19 e 20 de agosto, a Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) 

realizou em São Paulo o 14º Encontro de Advogados das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A 

Diretora-Presidente da JUSPREV, Doutora Antonia Lélia Neves 

Sanches participou do evento, que debateu os “Impactos das 

Inovações Constitucionais, legais e regulatórias sobre o Regime 

de Previdência Complementar Fechada”.

O encontro reuniu profissionais de diversas entidades e regiões. 

Nos dois dias de programação, foram abordados temas como a 

Reforma Previdenciária e os impactos para a previdência 

complementar fechada, a instrumentalização do CNPJ por 

plano, Lei Geral de Proteção de Dados e a Nova estrutura de 

Supervisão e regulação da previdência complementar. 

Agenda JUSPREV

JUSPREV participa de Encontro Nacional da Abrapp

14º Encontro de Advogados das Entidades Fechadas de Previdência Complementar reuniu 
profissionais do setor em São Paulo

A Diretora-Presidente da JUSPREV, Antonia Lélia Neves 
Sanches, no encontro anual da Abrapp



No dia 15 de agosto, os consultores previdenciários da 

JUSPREV participaram de um treinamento sobre as 

coberturas de risco do PLANJUS (Renda Mensal por Morte 

e Renda Mensal por Invalidez). O objetivo foi apresentar 

detalhes dessas coberturas para a realização das 

consultorias com os participantes. O treinamento 

aconteceu na sede administrativa da Entidade, em Curitiba 

(PR) e reuniu a equipe própria da JUSPREV, de todas as 

regiões do país. 

A JUSPREV esteve presente no Encontro Anual da Amatra IX, realizado 

entre os dias 21 e 25 de agosto. Durante o evento, foi realizada uma 

palestra sobre o plano de benefícios previdenciários da Entidade, o 

Planjus, apresentada pela gerente da JUSPREV, Deborah Maggio.

O consultor Alexandre dos Santos também participou do evento, com 

atendimentos aos magistrados, que puderam tirar dúvidas e aderir ao 

Planjus. Também esteve presente a Doutora Camila Gabriela Greber 

Caldas, Presidente da Amatra IX e membro do Conselho Deliberativo da 

JUSPREV.

A Amatra IX é uma das 80 Associações Instituidoras da JUSPREV, que 

oferecem o PLANJUS para proteger o futuro de seus associados e 

familiares. Conheça todas as aqui.

Treinamento em Curitiba reúne 
consultores previdenciários da 
JUSPREV

Palestra sobre o PLANJUS é realizada 
no Encontro Anual da Amatra IX

Conheça todas as aqui.

Consultores da JUSPREV durante treinamento
realizado em Curitiba

Palestra sobre o PLANJUS, realizada no Encontro
Anual da Amatra IX

http://jusprev.org.br/associacoes-instituidoras/


Nos dias 27 e 28 de agosto, a Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

Abrapp – realizou o 8º Seminário “O Desafio da Gestão 

de Investimentos na Previdência Complementar 

Fechada”. O presidente do Comitê de Investimentos da 

JUSPREV, Doutor Fábio Bertoli Esmanhoto participou 

do evento, que abordou a conjuntura econômica e 

perspectivas para 2020, políticas de investimentos e 

alocação eficiente no cenário atual de juros baixos, 

estratégias de alocação de ativos, entre outros assuntos 

do setor.  O seminário foi realizado em São Paulo. 

Presidente do Comitê de Investimentos participa
de Seminário da Abrapp

À esquerda, Doutor Fábio Bertoli Esmanhoto, e a direita,
o presidente da Abrapp,Luís Ricardo Marcondes Martins



Com taxa de juro baixa, onde aplicar o dinheiro?

O primeiro passo é entender o momento 

brasileiro e mundial. O Brasil está, ainda, sofrendo 

a recessão na economia, com alto índice de 

desemprego. Para gerar crescimento do PIB, e, 

consequente, abertura de novas frentes de 

trabalho, o governo tem reduzido a taxa Selic 

Meta, a taxa referência da economia brasileira, 

hoje em 6% ao ano, podendo chegar a 5% ao ano. 

A nível mundial, a preocupação com a recessão é, 

também, grande, agravada pelo acirramento 

comercial entre China e EUA. Nesse sentido as 

taxas de juro externas também estão baixas. Nos 

EUA, por exemplo, está em torno de 2,25%aa, 

com tendência de queda e na Europa, zona do 

Euro, a taxa é 0,00%aa (zero).

No Brasil, como já ocorre nos países 

desenvolvidos, precisamos nos adequar a essa 

nova realidade, onde as pessoas buscam mais 

risco nos investimentos de médio e longo prazo.

· O que é investir? Investir é buscar aplicações que rendem 

acima da inflação. A inflação é a perda do poder de compra das 

pessoas decorrente do aumento generalizado dos preços dos 

produtos e serviços. A inflação brasileira estimada para este ano, 

segundo o Relatório Focus*. é de 3,71%.

· No Brasil estamos mal-acostumados, ou em outras palavras, 

aprendemos a viver de renda, de renda fixa. Há 20 anos a taxa de juro 

real (juro acima da inflação) era 20% aa, há 10 anos, 10%aa e devemos 

fechar 2019 com taxa real de apenas 1,24% (taxa real = taxa Selic 

estimada para dezembro/2019 = 5% menos a inflação = 3,71%). Isso é 

diferente de tudo que já vivemos no passado. Você já deve ter ouvido 

a expressão: “O Brasil não é mais um país de rentistas”.

· A poupança, por exemplo, rende o equivalente à inflação. 

Nesse sentido, não oferece ganho real, portanto não é considerada 

um instrumento de investimento, e sim uma forma de manter o poder 

de compra. É melhor ter o dinheiro na poupança do que guardado em 

casa.

Esta pergunta tem sido recorrente por todos que têm ou querem juntar dinheiro.
(Por Myrian Lund) 



Reserva de emergência – você deve manter como reserva de emergência, no mínimo, de 3 a 6 vezes o valor 

do seu gasto mensal. As aplicações devem ter liquidez diária: CDB e RDC (acima de 90% do CDI), Fundos de Renda 

Fixa (somente com taxa de administração inferior a 1% ao ano) e o título público Tesouro Selic (que rende 

aproximadamente 95% do CDI, para qualquer valor). Taxas diferentes das indicadas acima para CDB, RDC e Fundos 

de Investimento Renda Fixa significam que é melhor ficar na poupança.

Diante do que foi exposto, permanece a pergunta:
onde aplicar o dinheiro?

1

Reserva para aposentadoria – os fundos de pensão já estão preparados para essa nova realidade. Já 

contam com uma carteira diversificada, adequada à nova realidade, mas que pode ter volatilidade. Afinal eles têm 

uma meta atuarial de rendimento real acima de 4% ao ano (inflação + 4,2% aa), enquanto os investimentos 

conservadores apresentam ganho real de apenas 2,2% aa, no momento, com queda prevista para 1,24% no final do 

ano. Não fique preocupado se a sua previdência apresentar, eventualmente, uma rentabilidade baixa ou negativa 

em um determinado mês, pois o que vai importar agora é o que você está ganhando (acima da inflação) no médio 

e longo prazo.

2

Reserva para os sonhos – para atingir mais rapidamente os seus sonhos e demais objetivos de vida, você 

pode optar por investir em fintechs**. Você consegue ganhar em CDBs de pequenos bancos até 115% do CDI, em 

LCI/LCA (títulos isentos de imposto de renda) até 96% do CDI. Vale lembrar que CDB, LCI e LCA são garantidos 

pelo FGC até R$ 250.000,00/instituição/CPF, limitado, no global, a R$ 1.000.000,00/CPF. Além da renda fixa, os 

fundos multimercados e os fundos de ações de gestoras independentes têm apresentado resultados excepcionais, 

sendo recomendáveis numa diversificação dos investimentos acima de 5 anos.

* Focus – relatório de mercado – relatório semanal do Banco Central do Brasil que apresenta as expectativas do mercado financeiro para diferentes 
indicadores para o ano atual e os três próximos anos. Para receber toda segunda-feira as projeções de mercado inscreva-se em: 
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/relatoriofocus
**Fintechs – empresas financeiras, com forte base tecnológica, que oferecem produtos de investimento a quem está começando a investir, antes acessíveis 
apenas a grandes investidores.

3
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Rentabilidade

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de JULHO, 

o resultado consolidado foi de 0,57%, o equivalente a 101,48% da performance do CDI para o mesmo período. Já 

no acumulado do ano de 2019 nosso resultado foi de 4,77%, o equivalente a 130,25% do CDI, ou seja, 30,25% de 

performance acima da rentabilidade do CDI.
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Viagem e Gourmet

Setembro e outubro costumam ser meses esperados para os feriados 

prolongados do dia 07 de setembro e 12 de outubro, mas como este ano 

ambos caem em um sábado, resta-nos aproveitar as escapadas no fim 

de semana para descansar e conhecer hotéis deliciosos em lugares 

inspiradores no nosso Brasil.

Para quem planeja uma viagem mais longa, mesclando conforto, 

natureza, cultura, gastronomia e momentos inesquecíveis, pode 

considerar passar uns dias em um hotel-destino, conceito em que o 

hotel está instalado em paisagens cinematográficas e proporciona 

imersão no universo regional, promovendo experiências únicas aos 

hóspedes. Mostramos alguns desses hotéis este mês para você 

colocá-los todos na sua wishlist de lugares para conhecer antes de 

morrer.

E já que estamos falando de momentos únicos, fizemos uma seleção de 

restaurantes aninhados em cenários incríveis ao redor do mundo para 

viver experiências multissensoriais que você levará para a vida inteira.

Confira as novidades no site da Jusprev (Clube de Benefícios) e na 

Revista A Camminare.

Descanse e conheça hotéis em lugares inspiradores no nosso Brasil,
por Adriana Lage

Adriana LageLeia a revista aqui

http://jusprev.org.br/clube-de-beneficios/
https://www.yumpu.com/pt/document/read/62643600/a-camminare-traveller-viagens-de-experiencia-gastronomia-e-lifestyle-ed-02
https://www.instagram.com/adri.lage/
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