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O Relatório Anual de Informações da Jusprev, entregue em formato 
digital, no dia 30 de abril, aos seus participantes e assistidos, foi 
inspirado na simbologia da ampulheta, relacionando o tempo e a 
reserva financeira destinada à aposentadoria.

A identidade visual do RAI representa a trajetória dos participantes, 
os quais, visando segurança a longo prazo, fazem reservas 
financeiras para aposentadoria. Demonstra, diretamente, a relação 
entre o tempo e os investimentos, os quais aumentam,
 
exponencialmente, com a rentabilidade obtida ao longo dos anos.
Assim, a Jusprev traz novo significado para a expressão popular 
“tempo é dinheiro”, na qual, o passar do tempo é favorável aos 
participantes, rentabilizando os investimentos e gerando segurança 
financeira para a aposentadoria.

TEMPO E APOSENTADORIA

TEMPO E APOSENTADORIA
RAI da Jusprev é inspirado na
simbologia da ampulheta

Acesse o RAIhttp://jusprev.org.br/wp-content/uploads/2020/04/RAI2019JUSPREVcompleto.pdf 

O projeto do RAI foi criado pela especialista Isabela Maggio. “Na 
ampulheta, também temos o símbolo do infinito e a sua areia vai 
transformando-se em dinheiro, representando o tempo dos 
investimentos na Jusprev”, destaca.

Ao longo dos capítulos do RAI, esse dinheiro vai tornando-se cada 
vez mais volumoso e, mais adiante, na etapa final, contemplamos a 
ampulheta transformando a areia em moedas, representando a 
jornada dos participantes, que, percorrido o tempo de suas reservas 
financeiras, desfrutarão no futuro, com segurança e tranquilidade, a 
sua aposentadoria.

Ficou curioso? Acesse e observe os detalhes do RAI, material 
desenvolvido exclusivamente para nossos participantes e 
assistidos.



DECLARAÇÃO DO IR

DECLARAÇÃO DO IR

Os contribuintes têm até o dia 30 de junho para enviar as 
informações para a base de dados da Receita Federal, concluindo a 
declaração anual do Imposto de Renda. E quem tem previdência 
complementar, como é o caso dos participantes da Jusprev, é 
preciso declarar as informações que estão no Informe de 
Rendimentos, disponibilizado pela Entidade. 

Para acesse o documento, basta entrar no Portal Meu Futuro, pelo 
link www.meufuturo.net.br/jusprev. É preciso inserir o CPF e 
senha cadastrada no sistema. A Jusprev também encaminhou os 
informes nos e-mails de todos os participantes, no mês de fevereiro. 

Em caso de dúvidas ou informações, entre em contato com a gente 
por meio da Central de Relacionamento com o Participante: 

relacionamento@jusprev.org.br 
WhatsApp: 41 99512-8377

Acesse o informe de rendimentos
no Portal Meu Futuro



ACESSAR MATÉRIAhttp://jusprev.org.br/jusprev-apresenta-o-planjus-em-reuniao-virtual-da-adep-mg/

INSTITUIDORA

INSTITUIDORA

A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais (ADEP-MG), que é uma das Instituidoras da Jusprev, realizou 
no dia 22 de maio uma Assembleia Ordinária em formato virtual.
A convite da Associação, a Jusprev participou da reunião para 
explanar sobre plano de benefícios previdenciários da Entidade para 
os associados. O Planjus foi apresentado pela gerente da Jusprev, 
Deborah Maggio, com a participação da consultora da região, 
Carolina Dutra e do Defensor Púbico que integra o Conselho 
Deliberativo da Entidade, Dr.Sergio Augusto Riani.
Foram destacadas as principais vantagens em aderir ao plano da 
Jusprev, que foi criado especialmente para os membros de carreiras 
jurídicas públicas e suas famílias. Deborah lembrou que a Jusprev foi 
criada por Associações dessas carreiras, com o objetivo de cuidar e 
proteger o futuro de seus associados.

Acesse a matéria completa em nosso site:

Jusprev participa de reunião
virtual da ADEP-MG



SEU PLANJUS

Ouvimos sempre que o futuro deve ser construído hoje. E quando se fala em futuro financeiro e aposentadoria, o hoje é muito 
importante. O tempo e a aposentadoria caminham lado a lado, e a favor dos participantes. 
Fizemos essa analogia em nosso Relatório Anual de Informações deste ano, demonstrando por meio da ampulheta que 
quanto mais cedo começamos a reserva para a aposentadoria, mais obtemos rentabilidade ao longo do tempo e mais 
contribuímos para o futuro que desejamos. 
É aí que entram os aportes, as contribuições extras na sua previdência, que vão contribuir muito para a sua aposentadoria. 
Veja cinco motivos para programar o seu aporte o quanto antes!

SEU PLANJUS
Cinco motivos para fazer aportes hoje para o seu futuro

Todo valor que entra para a sua conta individual do Planjus rentabiliza ao longo dos anos. A previdência complementar 
é um planejamento a longo prazo, e por isso, o valor que é guardado hoje irá aumentar até chegar o momento da 
aposentadoria, com o acumulo da rentabilidade ao longo dos anos. 

1. Retorno financeiro futuro com a rentabilidade

Ao realizar aportes, o participante pode aumentar a dedução no Imposto de Renda do ano subsequente. Além das 
contribuições mensais destinadas ao Planjus, os aportes são grandes aliados para a obtenção do benefício fiscal, já 
que eles podem auxiliar o participante a chegar no valor máximo de dedução, que é de até 12% da renda anual bruta. 

2. Maior dedução do Imposto de Renda



SEU PLANJUS

Engana-se quem pensa que somente uma quantia alta pode ser aportada para a sua previdência. Na Jusprev, os 
valores mínimos dos aportes são os mesmos da contribuição básica, que varia de acordo com a faixa etária do 
participante. E se sobrar aquele dinheiro na sua conta em algum momento do mês, fazer um aporte pode ser um 
grande investimento na proteção do seu futuro! 

3. O valor dos aportes não precisa ser alto

As contribuições extras dão aquela acelerada na acumulação de suas reservas financeiras destinadas para a 
aposentadoria. Você aumenta o seu saldo toda vez que aporta um valor para o seu Planjus, e pode fazer isso sempre 
que quiser, durante todo o ano. 
Muitos participantes deixam para fazer os aportes somente no final do ano. Mas lembramos que você pode aportar 
sempre que puder e em qualquer mês. Apenas em dezembro existe um prazo final, que a Jusprev sempre divulga de 
forma antecipada.  

4. Aumenta o seu saldo da previdência complementar

Ao fazer aportes, você estará contribuindo para o seu próprio futuro financeiro. Saberá que aquele valor aportado 
voltará para você, e ainda com retorno de rentabilidade. Ou seja, fica mais tranquilo no hoje, sabendo que está 
fazendo algo pelo seu futuro e da sua família. 

5. Você fica mais tranquilo com o seu futuro

Quer fazer o seu aporte? 
Você pode imprimir um boleto no Portal Meu Futuro, ou ainda entrar em contato com o 
seu consultor pelo e-mail consultoria@jusprev.org.br ou mesmo enviar uma solicitação 
para a Central de Relacionamento com o Participante (relacionamento@jusprev.org.br) 



CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAÇÕES

A certificação dos profissionais de entidades fechadas de previdência 
complementar, como a JUSPREV, é um processo de aferição de 
conhecimento e/ou habilidades, atestando a competência no 
exercício dos cargos que exercem, além de ser exigência da 
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 
órgão fiscalizador dos fundos de pensão.

Na JUSPREV, mais de 90% dos dirigentes que atuam na Diretoria, 
nos Conselhos e Comitê, são certificados e, em breve, estaremos 
com 100% de certificação.

Nossos Dirigentes foram certificados pelo Instituto de Certificação 
Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) e pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (AMBIMA), entidades certificadoras reconhecidas pela 
PREVIC.  Os processos de certificações foram efetivados pelo 
critério da experiência profissional, comprovada segundo uma série 
de normas, ou por provas, exigindo média mínima para aprovação.

Segundo o ICSS “a seguridade social tem passado por um 
crescimento rápido e dinâmico. E este cenário exige mais 
qualificação técnica dos profissionais que lidam diretamente com 
este mercado e que atendem a todas estas demandas”.

Mais de 90% dos dirigentes da
Jusprev são certificados 



CERTIFICAÇÃO

Recentemente, foram certificados pelo ICSS, alguns membros do Conselho Fiscal da entidade, eleitos em agosto do ano passado. 
Veja alguns depoimentos sobre as certificações: 

DEPOIMENTOS

“Em março do corrente ano conclui o processo de 
certificação pelo ICSS com base em experiência 
profissional. O apoio e estímulo da JUSPREV para 
sua concretização foi fundamental”. Para Dr. Virgilio, 
a certificação deve ser encarada como peça 
fundamental para o regular exercício da 
Administração de uma entidade de previdência 
privada fechada.  “A complexidade e 
responsabilidade na prática de atos de 
administração e fiscalização exigem a capacitação 
constante daqueles que pretendem ser gestores” 

Dr. Virgilio Panagiotis Stavridis,
Presidente do Conselho Fiscal

“Represento a Associação dos Advogados Públicos 
do Paraná e como Instituidora fundadora da 
JUSPREV, é um orgulho fazer parte desta louvável e 
grandiosa instituição, assegurando e cuidando por 
um futuro de vida tranquilo, seguro e com muita 
confiabilidade. É a JUSPREV que dedica e trabalha, 
de norte a sul, leste a oeste, para proporcionar um 
futuro previdenciário com muita segurança e 
tranquilidade”.

Dra. Rosi de Oliveira Dequech,
Conselheira Fiscal

“A certificação é uma exigência que garante maior segurança e confiabilidade ao nosso fundo de pensão, que 
sempre demonstrou estar preocupado em satisfazer todos requisitos impostos pela legislação em vigor”.

Dr. Thiago Brandão de Almeida,
certificado pelo ICSS e conselheiro fiscal.



CONTRIBUIÇÕES

Os participantes da JUSPREV podem optar por três formas de pagamento de suas contribuições mensais. A primeira 
delas é o boleto bancário, que é gerado pela JUSPREV e encaminhado via e-mail ou correio. Outra opção muito 
escolhida pelos participantes é a autorização das contribuições em débito automático. Para aderir a essa opção, 
basta o participante ter conta em um dos bancos credenciados na JUSPREV e fazer a solicitação pelo e-mail 
relacionamento@jusprev.org.br. São eles: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, Sicredi e 
Bancoob.

Para a comodidade dos participantes, a JUSPREV disponibiliza ainda uma terceira forma de pagamento, que é a de 
desconto em folha. A opção está disponível para participantes que são associados das seguintes Instituidoras:

CONTRIBUIÇÕES
Conheça as formas de pagamento das contribuições mensais

Associação Paranaense do Ministério Público;

Associação Amazonense do Ministério Público;

Associação Tocantinense do Ministério Público;

Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

Associação dos Magistrados do Espírito Santo;

Associação dos Magistrados do Paraná;

Associação Goiana do Ministério Público;

Associação Catarinense do Ministério Público;

Associação dos Magistrados do Maranhão;

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho;

Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região – 
Amatra IX;
Associação Mineira do Ministério Público.
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª 
Região - AMATRA XV
Associação dos Magistrados do Trabalho da 3ª Região - 
AMATRA 3



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

FINANÇAS

Dívidas, Negociações e Renegociações
Por Myrian Lund.

Não é à toa que a palavra crise em chinês é uma composta por dois ideogramas: perigo e oportunidade. A 
crise do Corona Vírus não foge à regra. Alguns setores estão sofrendo muito e outros, nascendo ou 
renascendo com novas perspectivas.

No campo financeiro, os micro, pequenos e médios empresários, os autônomos, os informais, foram, de um 
modo geral, bastante afetados com a crise, mas, ainda assim, alguns estão se reinventando, transformando 
suas atividades em digitais, entendendo que as norma formas de agir estão vindo para ficar. Afinal, o virtual, o 
digital, já era uma tendência. Aqueles que já vinham estudando, se preparando, se adaptando, estão 
conseguindo dar a volta por cima e, com certeza, dar um up nos seus negócios.

Mas, uma coisa é certa, todos tiveram que partir para negociar, renegociar espaços, dívidas, contas, enfim, 
um momento de muita perseverança. 

Como obter sucesso nas negociações?
Faça a solicitação por escrito, por e-mail, e considere três parágrafos:

Exemplo: Venho solicitar um abono de 50% no valor do meu 
aluguel pelo prazo de três meses.

Primeiro – O que você deseja e o prazo



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

FINANÇAS

Exemplo: Minha família teve uma redução significa da minha renda por conta da 
pandemia que está comprometendo o pagamento das despesas essenciais.

Segundo – Motivo. 

Exemplo: A crise nos pegou de surpresa, mas já estamos reduzindo despesas e estudando formas alternativas 
digitais de gerar renda, que nos permitirão retomar o pagamento do aluguel após 90 dias.
Quando se tratar de negociação ou renegociação de empréstimos bancários, é de fundamental importância:

I. Não use o parcelamento proposto pelo cartão nem utilize os empréstimos pré-aprovados na sua conta. As taxas 
são muito altas;
II. Procure o seu gerente e solicite a ele um empréstimo, usando a mesma metodologia para redução do aluguel, 
no exemplo acima:
 a. Defina o valor do empréstimo, o menor prazo que poderá pagar e a melhor data; incluir carência se for  
 necessário
 b. Descreva o motivo do empréstimo
 c. Explique como irá pagar, onde você economizará para pagar as prestações.
III. Com certeza você terá uma taxa bem melhor do que as oferecidas automaticamente. Ainda assim negocie 
com o gerente uma taxa mais baixa em relação a que ele lhe ofereceu inicialmente, afinal é um empréstimo de 
baixo risco para o Banco uma vez que você fez o planejamento financeiro antes de solicitar a operação de crédito.

Lembre-se que os bancos vão consultar Serasa (para ver a sua pontuação) e, também, o Cadastro Positivo (para 
saber se você paga suas contas em dia, ou se costuma pagar com atrasos).

No mercado financeiro, “não existe almoço grátis”. Tudo que é fácil, tem um custo. Se tiver tempo para negociar, 
sempre vai conseguir condições melhores.

Terceiro – Como será a retomada do pagamento.
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