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Em 2019 a JUSPREV iniciou o projeto “JUSPREV 100% digital”, na 
qual a Entidade colocou em prática diversas ações que tem como 
objetivo a agilidade, economia, inovação e segurança. Vários 
projetos iniciaram ou foram aprimorados, entre eles, o sistema de 
gestão CRM próprio, de uso dos consultores, aperfeiçoamento do 
B.I com informações estratégicas, novo site, certificados digitais de 
participantes, entre outros. E neste mês a JUSPREV dá um novo 
passo com o lançamento da proposta digital com assinatura 
eletrônica certificada pela Clicksign. 

“A proposta digital substitui a de papel, usada anteriormente, 
resultando em mais rapidez e muita economia de custos no 
processo de adesão de novos participantes”, destaca a gerente da 
JUSPREV, Deborah Maggio. A proposta foi inteiramente 
desenvolvida pela área de Tecnologia da Informação da Entidade. 
“O processo todo foi criado pela nossa equipe, desde a ideia, layout 
e programação, atendendo exatamente as necessidades da 
JUSPREV, dos consultores e de seus participantes, sendo 
desenvolvida especialmente para a realidade da Entidade”, disse.

NOVAS ADESÕES

NOVAS ADESÕES
JUSPREV lança proposta digital com assinatura
eletrônica certificada

Segundo o Coordenador da área de Tecnologia e Informação da 
JUSPREV, Fabiano Bonifácio, segurança, confiança, facilidade, 
economia e agilidade foram os pilares que nortearam a construção 
da proposta digital. Além disso, o recurso foi implantado no CRM da 
Entidade, ferramenta que faz parte de todo o processo de 
relacionamento e consultoria aos participantes. 

“A proposta digital da JUSPREV tem a assinatura eletrônica 
certificada pela Clicksign, que inclusive cruza os dados com a 
Receita Federal para validar a assinatura, criptografar os dados e 
certificar o documento com total segurança para os participantes”, 
acrescenta Fabiano. 
 



NOVAS ADESÕES

Como funciona

Após a consultoria personalizada com um consultor da equipe própria 
da JUSPREV, o novo participante receberá em seu e-mail um link para 
o preenchimento da proposta digital. O link é criptografado. Finalizando 
os dados, acontece o processo de assinatura eletrônica. O proponente 
recebe em seu celular cadastrado um token para poder concluir a sua 
assinatura com total segurança. 

Antes da geração da assinatura eletrônica, a Clicksign, empresa de 
certificação, valida as informações como nome, CPF, data de 
nascimento, entre outros, diretamente com o banco de dados da 
Receita Federal. Confirmado os dados, a assinatura eletrônica está 
concluída. 

Para o consultor previdenciário da Região Sul e Centro-Oeste, 
Alexandre dos Santos, a nova proposta economiza a impressão do 
papel, os custos do encaminhamento por correios, elimina o risco de 
extravio, risco de erros de preenchimento e necessidade de repetição 
do processo. 

“Depois da consultoria, o participante já preenche a proposta, assina 
com toda a validação legal, agilizando muito o nosso processo e 
eliminando erros no preenchimento dos dados. É ainda mais segurança 
e agilidade para nossos participantes”. Segundo Alexandre, o processo 
que antes poderia levar até uma semana ou mais, agora pode levar 
apenas alguns minutos, a depender da disponibilidade do participante 
preencher a proposta digital, em horário de sua preferência. 



ACESSAR MATÉRIA

SAÚDE

SAÚDE

Com o objetivo de incentivar seus participantes, assistidos e 
colaboradores a cuidarem da saúde, em especial neste momento 
atual da pandemia do Covid-19, a JUSPREV inseriu em sua logo um 
novo elemento para chamar a atenção: uma máscara. A intenção é 
lembrar a todos da importância de seguir as recomendações do 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e cuidados com a prevenção.
Desde o início da pandemia no país, a JUSPREV tomou medidas de 
segurança para proteger os seus participantes e colaboradores, com 
atendimento feito 100% online e equipe em home-office. 
Disponibilizou o contato de e-mail e celulares de todos os setores da 
Entidade. E passou a priorizar reuniões 100% virtuais com seus 
colaboradores e dirigentes.

A JUSPREV também ampliou os canais de comunicação, criando um 
informativo exclusivo com diversas informações para os participantes. 
Chamado JUSPREV Express, o boletim já teve três edições, com as 
principais notícias da Entidade relacionadas às ações tomadas. O 
material foi enviado por e-mail para todos os participantes.
Além dessas ações, a Entidade atualiza constantemente seus canais 
de comunicação, entre eles, site, instagram, facebook e linkedin, 
mantendo todos informados constantemente.

Logo da JUSPREV ganha novo elemento para
lembrar dos cuidados com a saúde



SEU PLANJUS

Uma das dúvidas de quem já possui um PGBL (Planos Garantidores de Benefício Livre) ou previdência privada em outros 
bancos e seguradoras e já aderiu ao PLANJUS é se é possível realizar a portabilidade desse valor para a JUSPREV. 
O PGBL e outras previdências complementares podem ser transferidas para a JUSPREV e essa transferência é isenta de 
tributação. Ou seja, esse valor de outra previdência passará integralmente para a conta individual do participante na 
JUSPREV, aumentando o saldo do PLANJUS. 

A portabilidade é o instituto legal que permite ao participante a transferência de seus recursos previdenciários entre diferentes 
Entidades de Previdência Complementar.

Na JUSPREV, a transferência é realizada em até 30 dias e a exigência é que sejam contas de mesmo CPF. Solicitar a 
portabilidade do seu PGBL para a JUSPREV é muito simples, basta apenas entrar em contato com a Central de 
Relacionamento com o Participante (relacionamento@jusprev.org.br) ou ainda entrar em contato com o seu consultor mais 
próximo pelo e-mail consultoria@jusprev.org.br. 

E, ainda, por sermos uma Previdência Associativa sem fins lucrativos, nossas taxas são reduzidas, fazendo com que o saldo 
total da sua previdência possua maior rentabilidade. A JUSPREV não possui taxa de carregamento mensal e a taxa de 
administração anual é de 0,7%. Estamos sempre trabalhando para que essa taxa diminua cada vez mais e garanta um 
retorno ainda maior aos participantes.

SEU PLANJUS
Veja como fazer a portabilidade de outras previdências para a JUSPREV

Saiba mais sobre portabilidade aqui. 

ACESSARhttp://jusprev.org.br/portabilidade/ 



LIVE

LIVE
Previdência Associativa é destaque
em live da ANFIP, com a participação
da JUSPREV

A JUSPREV participou no último dia 17 de junho de uma live 
promovida por uma de suas Associações Instituidoras, a ANFIP – 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil. O tema foi “Previdência Associativa – Planos Instituidores”, e 
foi transmitida pelos canais Youtube e Facebook.

A gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, participou da live e 
destacou a criação da Entidade para a proteção do futuro dos 
associados de suas Instituidoras. “A JUSPREV nasceu em 2007 de 
um movimento que reuniu diversas Associações de Carreiras 
Jurídicas Públicas, preocupadas com seus associados. A ANFIP veio 
integrar o Colégio de Instituidoras, trazendo consigo o selo da 
transparência e credibilidade”, disse.

Deborah destacou ainda as principais diferenças entre as entidades 
abertas e fechadas. “Na entidade fechada, você é participante. Os 
órgãos dirigentes são formados pelos próprios participantes”. 
Segundo ela, outro diferencial são as taxas. Nas entidades abertas, 
que visam lucro, elas são altas e existem muitas cobranças, como 

carregamento, performance, entre outras. Na JUSPREV, a única 
taxa é a de administração anual, de 0,7%.

A live contou com a presença do presidente da ANFIP e do Colégio 
de Instituidoras da JUSPREV, Dr. Décio Bruno Lopes, o 
vice-presidente Executivo da ANFIP e Diretor Jurídico e de 
Benefícios da JUSPREV, Dr. Márcio Humberto Gheller, o presidente 
do Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), Roberto de 
Carvalho Santos e o presidente da Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão (ANAPAR), Antônio Bráulio de 
Carvalho.

Para Décio Lopes, a previdência complementar ainda é 
desconhecida por muitos e a ANFIP está promovendo essa série de 
lives, destacando o tema entre seus associados. “Ter uma 
previdência complementar significa uma grande segurança para o 
futuro”, finalizou. 

VEJA A LIVE COMPLETA
http://jusprev.org.br/previdencia-associativa-e-destaque-em-live-da-anfip-com-a-participacao-da-jusprev/ 
http://jusprev.org.br/previdencia-associativa-e-destaque-em-live-da-anfip-com-a-participacao-da-jusprev/ 
http://jusprev.org.br/previdencia-associativa-e-destaque-em-live-da-anfip-com-a-participacao-da-jusprev/ 



RENTABILIDADE

RENTABILIDADE

A JUSPREV acaba de lançar um novo material informativo para divulgar os 
resultados mensais de rentabilidade, chamado de “JUSPREV em Números”. 
O material será encaminhado mensalmente para o e-mail dos participantes e 
trará assuntos relacionados aos nossos números e investimentos. É ainda 
mais transparência e informação para os nossos participantes. 

A primeira edição foi enviada neste mês e mostrou, de forma simples e 
didática, como funciona o quadro de rentabilidade e como interpretar os 
números da lâmina. 

“JUSPREV em Números” divulga a rentabilidade mensal da entidade

ACESSE A LÂMINA COMPLETA AQUI
http://jusprev.org.br/acompanhe-a-rentabilidade-no-jusprev-em-numeros/ 
http://jusprev.org.br/acompanhe-a-rentabilidade-no-jusprev-em-numeros/ 
http://jusprev.org.br/acompanhe-a-rentabilidade-no-jusprev-em-numeros/ 
http://jusprev.org.br/acompanhe-a-rentabilidade-no-jusprev-em-numeros/ 

Mesmo com as incertezas do mercado e a crise causada pela pandemia, seguimos trabalhando na busca de bons resultados.
Fechamos o mês com rentabilidade 0,83%, o que representa 392,49% do CDI e 424,69% da Poupança. 
Fique tranquilo que estamos cuidando do seu futuro!  

A rentabilidade de maio foi positiva!



REGULAMENTO

REGULAMENTO

A JUSPREV está constantemente buscando oferecer o melhor para 
seus participantes e assistidos, sempre atenta às necessidades e 
soluções capazes de trazerem inovação, evolução e flexibilização 
para o plano de benefícios previdenciários que administra, o 
PLANJUS.

Novas alterações regulamentares foram propostas e aprovadas na 
Reunião dos Órgãos Colegiados da entidade e, posteriormente, 

Confira as últimas alterações no Regulamento do PLANJUS

encaminhadas para análise e aprovação da PREVIC – 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
Entre as mudanças estão a possibilidade de alterar anualmente a 
forma de recebimento do benefício, novo prazo para a suspensão do 
plano e novo valor de acesso ao PLANJUS, objetivando que os 
associados e familiares vinculados às 87 Associações Instituidoras, 
ingressem nesta verdadeira rede de proteção que é a JUSPREV.

Acesse o quadro comparativo para conferir
todas as alterações vigentes ACESSAR QUADRO

http://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/06/QUADRO-COMPARATIVO_2019_Rev005-6-2.pdf
http://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/06/QUADRO-COMPARATIVO_2019_Rev005-6-2.pdf
http://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/06/QUADRO-COMPARATIVO_2019_Rev005-6-2.pdf

ACESSAR MATÉRIA
Acesse o regulamento completo ACESSAR REGULAMENTO

http://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/06/REGULAMENTO_PLANJUS_2019_Rev005-5.pdf
http://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/06/REGULAMENTO_PLANJUS_2019_Rev005-5.pdf
http://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/06/REGULAMENTO_PLANJUS_2019_Rev005-5.pdf

Se tiver dúvidas, entre em contato a nossa equipe:
relacionamento@jusprev.org.br



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

FINANÇAS

Três dicas para ajudar na gestão
financeira neste momento
Por Myrian Lund.

Em tempos de crise, como a que estamos vivendo, é essencial buscarmos soluções rápidas para 
incluirmos na gestão financeira. A especialista em finanças, Myrian Lund, nos apresenta 3 dicas 
importantes para auxiliar neste processo:

Os gastos com aluguel, escola, telefone ou internet são possíveis de negociar através de propostas para reduzir 
os valores durante o período da Pandemia; entre em contato com as empresas e negocie. 

Renegociação dos gastos fixos.

O planejamento da reserva de dinheiro é importante e necessário para os próximos meses, afinal não sabemos 
quando um imprevisto pode acontecer e também não existe uma previsão exata da recuperação da economia; 

Reserva de emergência. 

Caso esteja enfrentando uma situação de redução na renda, colocar em prática hábitos e habilidades pode ser 
uma opção perfeita para criar uma nova fonte de renda, e com isso até mesmo praticar a troca de serviços com 
outras pessoas e profissionais. É possível se reinventar, propor novas formas de negócio ou ainda vender itens 
que não utiliza mais em casa.

Valorizar as habilidades pessoais. 

Assista ao vídeo completo e confira as
sugestões que podem ser úteis neste
momento. 

ASSISTIR AO VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=_EACe6mzGA4&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=_EACe6mzGA4&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=_EACe6mzGA4&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=_EACe6mzGA4&feature=emb_title 
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