
Criada em 2007, por uma forte rede de instituidoras, a JUSPREV é a 
Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Foi pensada especialmente 
para atender às necessidades dos membros de carreiras públicas, inclusive 
dos já aposentados, e de seus familiares, desde os recém-nascidos. Também 
podem participar da JUSPREV pessoas próximas, indicadas pelos associados 
titulares.

POR QUE FAZER PARTE DA JUSPREV?

O FUTURO
É UMA DECISÃO
DO PRESENTE

POR DENTRO DA JUSPREV: 
SUA TRANQUILIDADE, NOSSA MISSÃO

Rua Mateus Leme, 2018 - térreo - Centro Cívico - 
Curitiba (PR) - CEP 80530-010
Telefone: 41 3252-3400 / 0800 052 3434 
www.jusprev.org.br - jusprev@jusprev.org.br

Tem dúvidas? Quer fazer outras perguntas ou simulações? Quer saber o que é mais vantajoso para você? Entre 
em contato com nossa Consultoria Previdenciária e agende um atendimento personalizado. 

VENHA PARA A JUSPREV! AGENDE UMA CONSULTA PERSONALIZADA

relacionamento@jusprev.org.br 

0800-052 3434

Central de Relacionamento

A JUSPREV instituiu o Programa de Transparência com Inteligência Artificial, inovando em visão gerencial 
a partir de dados extraídos de sistemas transacionais. A iniciativa tecnológica permite que informações 
operacionais possam ser transformadas em conhecimento gerencial, auxiliando na tomada de decisão, a partir 
de análises e cruzamentos de dados. É a tecnologia a serviço da transparência, da eficiência e de melhores 
resultados nas operações e serviços.

PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

No site da JUSPREV, no link “Acesso Participantes”/ 
“Meu Futuro” (https://www.meufuturo.net.br/jusprev), 
os participantes da JUSPREV podem, a qualquer 
momento, visualizar os benefícios e valores 
contratados, o extrato das suas contribuições, seus 
dados cadastrais e a rentabilidade obtida. Também 
é possível fazer simulações de renda em relação ao 
valor de contribuição e, se quiser, alterar online os 
valores mensais a serem recolhidos, assim como 
imprimir boletos para fazer aportes e turbinar a 
renda mensal, sem burocracia nem complicações.

Depois da Emenda Constitucional 41/2003, o 
benefício de invalidez não decorrente de acidente de 
trabalho, na previdência pública, ficou proporcional 
ao tempo de serviço. Na Renda por Invalidez da 
JUSPREV, não importa o tempo de adesão do 
participante, se houver uma ocorrência que o leve 
à invalidez total e permanente, há garantia de 
recebimento mensal do benefício, na íntegra (com 
a possibilidade de resgate de até 25% da cobertura 
de uma única vez).

ANÁLISE CONTEXTUAL ACESSO FÁCIL E EXTRATO ONLINE 24 HORAS

jusprev5.indd   1 08/03/2017   12:22:09



TAXAS REDUZIDAS E PORTABILIDADE

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, as taxas 
são mais atrativas e o investimento dos participantes 
rende mais. Também é possível transferir para a 
JUSPREV, sem qualquer custo, o PGBL até então 
mantido em bancos e seguradoras e garantir maior 
rentabilidade com menores taxas.

Se o montante total aplicado na JUSPREV durante o 
ano ainda não tiver atingido o percentual passível de 
dedução do IR, o participante pode fazer aporte de 
valores em sua conta individual. Fazendo o aporte 
no ano fiscal vigente e registrando-o na próxima 
declaração de IR, o participante poderá obter 
ou até mesmo aumentar sua restituição. Ou seja, 
usufrui do benefício fiscal e ainda reforça o saldo de 
sua previdência, contribuindo para aumentar seus 
ganhos. Cresce a Previdência Associativa, crescem 
todos os participantes!

APORTES

Os participantes da JUSPREV pagam menos 
Imposto de Renda. É possível deduzir até 12% da 
renda anual bruta da base de cálculo do Imposto de 
Renda. Ou seja, o valor de todas as contribuições 
feitas à JUSPREV, como Renda Mensal Programada, 
Educacional, por Invalidez e por Morte, pode ser 
deduzido da base de cálculo do IR, até aquele limite.

MENOS IMPOSTO DE RENDA

No início do recebimento de todos os benefícios, 
exceto da Renda Mensal Educacional, é possível 
sacar até 25% do saldo de uma única vez.

• Renda Mensal Programada (com pagamento de 13º)
• Renda Mensal Educacional
• Renda Mensal por Morte (com pagamento de 13º)
• Renda Mensal por Invalidez (com pagamento de 13º)

O plano de benefícios da JUSPREV - o PLANUS - conta 
com quatro benefícios distintos, que também podem 
ser contratados por familiares e amigos.

CONHEÇA NOSSOS BENEFÍCIOS

Benefício criado pela JUSPREV e até então inexistente no segmento de previdência fechada, a Renda Mensal 
Educacional é destinada a garantir tranquilidade para o ingresso e permanência na faculdade de um familiar, uma 
pessoa carente ou qualquer beneficiário indicado. Caso, por algum motivo, não haja o ingresso na faculdade, o 
saldo do benefício educacional é incorporado à conta do participante, não havendo qualquer perda.

RENDA MENSAL EDUCACIONAL

Em caso de morte, o beneficiário indicado pelo 
titular continua recebendo o benefício, não havendo 
nenhuma perda de investimento.

Na Renda Mensal Programada você deposita um 
valor mensal que lhe garante o recebimento do 
benefício de uma dessas três formas:

RENDA MENSAL PROGRAMADA

• Prazo determinado, não inferior a dez anos.
• Prazo indeterminado, de acordo com o 

saldo de conta e a expectativa de vida.
• Percentual do saldo de conta, com 

recebimento mensal de até 3% do valor     
do saldo.

Podem ser contratadas de maneira independente e não são resgatáveis. Mostram-se muito mais atrativas se 
comparadas a um seguro tradicional, comumente oferecido pelos bancos e seguradoras.

RENDAS MENSAIS POR MORTE E INVALIDEZ

SEM FINS LUCRATIVOS

Ao contrário dos planos disponibilizados por bancos 
e seguradoras, como a JUSPREV não tem finalidade 
lucrativa, a rentabilidade líquida é repassada 
integralmente para o participante.

SEGUROS TRADICIONAIS RENDAS MENSAIS POR MORTE E INVALIDEZ JUSPREV

Não dedutível de IR.
Dedutível de IR (até 12% da renda bruta anual, incluindo todas as 
contribuições: Renda Mensal Programada, Educacional, por Morte e 
por Invalidez).

Valor pago ao beneficiário uma única vez.
Renda Mensal (com possibilidade de saque de até 25% do valor da 
cobertura).

A apólice pode ser cancelada pelo banco ou seguradora 
se a instituição não tiver mais interesse naquele perfil de 
cliente (geralmente as seguradoras aceitam novos clientes e 
mantêm as apólices apenas até os 65 anos de idade, não as 
renovando posteriormente).

É possível contratar as Rendas por Morte e Invalidez até os 75 
anos e, por Invalidez, até os 65 anos, sendo mantidos os contratos 
independentemente da idade. Ou seja, a apólice não corre o risco de 
ser cancelada.
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JUSPREV
EM NÚMEROS

AMPCON
Associação Nacional do Ministério Público de Contas

A Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(JUSPREV), é a maior união formal de Associações de carreiras públicas do país. Conheça nossas instituidoras.

COLÉGIO DE INSTITUIDORAS

NÃO PERCA TEMPO! VENHA PARA A JUSPREV!

Hoje somos cerca de 3.000  
participantes ativos de 56 
associações de classe. 
Contamos com 13 
participantes já assistidos.

PARTICIPANTES
Temos mais de R$150 milhões em 
ativos administrados em apenas 9  
anos de funcionamento, ocupando 
a 8ª posição no ranking de fundos 
de previdência instituídos do Brasil.

ATIVOS ADMINISTRADOS
A rentabilidade da JUSPREV em 
2016 foi de 13,48%, índice superior 
à meta atuarial estabelecida, que 
era de 11,91% (INPC + 5%).

RENTABILIDADE
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VANTAGENS DE UM PLANO COMPLETO

*Exemplificação feita com Renda Mensal Programada por prazo de 10 
anos com rentabilidade de 8%, taxa de administração de 0,80/ano e zero 
de taxa mensal de carregamento. Trata-se de projeção com contribuição 
definida, não há garantia de rentabilidade. As contribuições para Morte e 
Invalidez não são resgatáveis.

Contratar a Renda Mensal Programada mais as rendas por Morte 
e Invalidez confere ainda mais segurança aos participantes. Veja 
o exemplo abaixo, com um personagem fictício:

Idade atual
Contribuição

Mensal
Renda Mensal
aos 60 anos

Projeção do saldo
total acumulado

20 ANOS R$300,00 R$7.592,40 R$765.081,85

25 ANOS R$500,00 R$8.656,20 R$872.280,51

30 ANOS R$1000,00 R$11.682,02 R$1.177.190,62

35 ANOS R$1.500,00 R$11.575,79 R$1.158.306,34

Complementação de 
aposentadoria com base 
na idade de início de 
recebimento do benefício 
e no valor da reserva 
acumulada. Quanto mais 
cedo começar a investir no 
futuro, menor a contribuição 
mensal.

A simulação foi realizada para prazo de recebimento de 10 anos, a partir dos 60 anos de idade, com taxa de carregamento (mensal) de 0% e taxa de administração 
(anual) de 0,80%. Os valores das rendas apresentadas são apenas projeções e não há garantia de rentabilidade. Os valores efetivos somente serão calculados no 
momento do requerimento do benefício, com base no valor real acumulado no período. 

SIMULAÇÃO DA RENDA MENSAL PROGRAMADA COM BASE EM PROJEÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FIXAS

Maria ingressou na JUSPREV quando tinha 30 anos e 
aderiu somente ao benefício de Renda Programada, 
na expectativa de, aos 65 anos, ter uma renda mensal 
de R$ 10.387,45*, pagando R$600,00 por mês (saldo 
acumulado de R$ 1.046.736,61).

Aos 40 anos, Maria sofreu um grave acidente. 
Infelizmente, ela não tinha o benefício de Renda por 
Invalidez da JUSPREV. Se tivesse contribuído com 
valores mensais de R$50,00, Maria receberia, além 
da renda programada, a partir dos 65 anos, outros R$ 
3.508,39 todo mês (até o fim da cobertura total de R$ 
816 mil), o que lhe garantiria muito mais conforto e 
tranquilidade.

Se Maria contratasse também o benefício da Renda 
Mensal por Morte, a R$100,00 mensais, quando viesse a 
falecer, por exemplo, aos 75 anos, seu(s) beneficiário(s) 
receberia(m), além do valor que houvesse na JUSPREV 
relativo à Renda Programada,  mais R$ 2.360,36 por mês 
(pecúlio total previsto de R$ 571 mil).

Observe a tabela abaixo, com taxas reais praticadas pelos bancos, e veja o quanto é vantajoso estar na JUSPREV e também transferir 
seu PGBL.

SIMULAÇÃO COMPARATIVA ENTRE JUSPREV E QUATRO BANCOS EM RELAÇÃO ÀS RESERVAS ACUMULADAS 
E TAXAS APLICADAS

Com pouco investimento já é possível planejar sua aposentadoria, observando os valores mínimos de contribuição: a partir de R$ 83,74 
(de 0 a 18 anos), de R$ 167,48 (de 19 a 25 anos) e de R$ 334,99 (acima de 25 anos). Reveja sempre os valores contratados para aumentar 
sua reserva previdenciária.

Simulações realizadas com rentabilidade anual de 8% e valor de contribuição de R$ 1.000,00 com acumulação de 20 e 30 anos. Pesquisa arquivada em 03/03/2017 na JUSPREV para 
eventuais consultas.

BANCO 01
Taxa Mensal 0%
Taxa Anual 3,4%

BANCO 02
Taxa Mensal 1,0%
Taxa Anual 2,50%

BANCO 03
Taxa Mensal 3,50%
Taxa Anual 2,20%

BANCO 04
Taxa Mensal 4,50%
Taxa Anual 2,40%

JUSPREV
Taxa Mensal 0%

Taxa Anual 0,80%

Simulação 1
Prazo de Acumulação 20 anos

R$389.207,90 R$426.793,68 R$430.762,96 R$416.495,79 R$527.835,23

Simulação 2
Prazo de Acumulação 30 anos

R$759.028,57 R$885.157,81 R$912.582,59 R$869.906,59 R$1.240.763,64
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receberia(m), além do valor que houvesse na JUSPREV 
relativo à Renda Programada,  mais R$ 2.360,36 por mês 
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JUSPREV
EM NÚMEROS

AMPCON
Associação Nacional do Ministério Público de Contas

A Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(JUSPREV), é a maior união formal de Associações de carreiras públicas do país. Conheça nossas instituidoras.

COLÉGIO DE INSTITUIDORAS

NÃO PERCA TEMPO! VENHA PARA A JUSPREV!

Hoje somos cerca de 3.000  
participantes ativos de 56 
associações de classe. 
Contamos com 13 
participantes já assistidos.

PARTICIPANTES
Temos mais de R$150 milhões em 
ativos administrados em apenas 9  
anos de funcionamento, ocupando 
a 8ª posição no ranking de fundos 
de previdência instituídos do Brasil.

ATIVOS ADMINISTRADOS
A rentabilidade da JUSPREV em 
2016 foi de 13,48%, índice superior 
à meta atuarial estabelecida, que 
era de 11,91% (INPC + 5%).

RENTABILIDADE
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TAXAS REDUZIDAS E PORTABILIDADE

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, as taxas 
são mais atrativas e o investimento dos participantes 
rende mais. Também é possível transferir para a 
JUSPREV, sem qualquer custo, o PGBL até então 
mantido em bancos e seguradoras e garantir maior 
rentabilidade com menores taxas.

Se o montante total aplicado na JUSPREV durante o 
ano ainda não tiver atingido o percentual passível de 
dedução do IR, o participante pode fazer aporte de 
valores em sua conta individual. Fazendo o aporte 
no ano fiscal vigente e registrando-o na próxima 
declaração de IR, o participante poderá obter 
ou até mesmo aumentar sua restituição. Ou seja, 
usufrui do benefício fiscal e ainda reforça o saldo de 
sua previdência, contribuindo para aumentar seus 
ganhos. Cresce a Previdência Associativa, crescem 
todos os participantes!

APORTES

Os participantes da JUSPREV pagam menos 
Imposto de Renda. É possível deduzir até 12% da 
renda anual bruta da base de cálculo do Imposto de 
Renda. Ou seja, o valor de todas as contribuições 
feitas à JUSPREV, como Renda Mensal Programada, 
Educacional, por Invalidez e por Morte, pode ser 
deduzido da base de cálculo do IR, até aquele limite.

MENOS IMPOSTO DE RENDA

No início do recebimento de todos os benefícios, 
exceto da Renda Mensal Educacional, é possível 
sacar até 25% do saldo de uma única vez.

• Renda Mensal Programada (com pagamento de 13º)
• Renda Mensal Educacional
• Renda Mensal por Morte (com pagamento de 13º)
• Renda Mensal por Invalidez (com pagamento de 13º)

O plano de benefícios da JUSPREV - o PLANUS - conta 
com quatro benefícios distintos, que também podem 
ser contratados por familiares e amigos.

CONHEÇA NOSSOS BENEFÍCIOS

Benefício criado pela JUSPREV e até então inexistente no segmento de previdência fechada, a Renda Mensal 
Educacional é destinada a garantir tranquilidade para o ingresso e permanência na faculdade de um familiar, uma 
pessoa carente ou qualquer beneficiário indicado. Caso, por algum motivo, não haja o ingresso na faculdade, o 
saldo do benefício educacional é incorporado à conta do participante, não havendo qualquer perda.

RENDA MENSAL EDUCACIONAL

Em caso de morte, o beneficiário indicado pelo 
titular continua recebendo o benefício, não havendo 
nenhuma perda de investimento.

Na Renda Mensal Programada você deposita um 
valor mensal que lhe garante o recebimento do 
benefício de uma dessas três formas:

RENDA MENSAL PROGRAMADA

• Prazo determinado, não inferior a dez anos.
• Prazo indeterminado, de acordo com o 

saldo de conta e a expectativa de vida.
• Percentual do saldo de conta, com 

recebimento mensal de até 3% do valor     
do saldo.

Podem ser contratadas de maneira independente e não são resgatáveis. Mostram-se muito mais atrativas se 
comparadas a um seguro tradicional, comumente oferecido pelos bancos e seguradoras.

RENDAS MENSAIS POR MORTE E INVALIDEZ

SEM FINS LUCRATIVOS

Ao contrário dos planos disponibilizados por bancos 
e seguradoras, como a JUSPREV não tem finalidade 
lucrativa, a rentabilidade líquida é repassada 
integralmente para o participante.

SEGUROS TRADICIONAIS RENDAS MENSAIS POR MORTE E INVALIDEZ JUSPREV

Não dedutível de IR.
Dedutível de IR (até 12% da renda bruta anual, incluindo todas as 
contribuições: Renda Mensal Programada, Educacional, por Morte e 
por Invalidez).

Valor pago ao beneficiário uma única vez.
Renda Mensal (com possibilidade de saque de até 25% do valor da 
cobertura).

A apólice pode ser cancelada pelo banco ou seguradora 
se a instituição não tiver mais interesse naquele perfil de 
cliente (geralmente as seguradoras aceitam novos clientes e 
mantêm as apólices apenas até os 65 anos de idade, não as 
renovando posteriormente).

É possível contratar as Rendas por Morte e Invalidez até os 75 
anos e, por Invalidez, até os 65 anos, sendo mantidos os contratos 
independentemente da idade. Ou seja, a apólice não corre o risco de 
ser cancelada.
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Criada em 2007, por uma forte rede de instituidoras, a JUSPREV é a 
Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Foi pensada especialmente 
para atender às necessidades dos membros de carreiras públicas, inclusive 
dos já aposentados, e de seus familiares, desde os recém-nascidos. Também 
podem participar da JUSPREV pessoas próximas, indicadas pelos associados 
titulares.

POR QUE FAZER PARTE DA JUSPREV?

O FUTURO
É UMA DECISÃO
DO PRESENTE

POR DENTRO DA JUSPREV: 
SUA TRANQUILIDADE, NOSSA MISSÃO

Rua Mateus Leme, 2018 - térreo - Centro Cívico - 
Curitiba (PR) - CEP 80530-010
Telefone: 41 3252-3400 / 0800 052 3434 
www.jusprev.org.br - jusprev@jusprev.org.br

Tem dúvidas? Quer fazer outras perguntas ou simulações? Quer saber o que é mais vantajoso para você? Entre 
em contato com nossa Consultoria Previdenciária e agende um atendimento personalizado. 

VENHA PARA A JUSPREV! AGENDE UMA CONSULTA PERSONALIZADA

relacionamento@jusprev.org.br 

0800-052 3434

Central de Relacionamento

A JUSPREV instituiu o Programa de Transparência com Inteligência Artificial, inovando em visão gerencial 
a partir de dados extraídos de sistemas transacionais. A iniciativa tecnológica permite que informações 
operacionais possam ser transformadas em conhecimento gerencial, auxiliando na tomada de decisão, a partir 
de análises e cruzamentos de dados. É a tecnologia a serviço da transparência, da eficiência e de melhores 
resultados nas operações e serviços.

PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

No site da JUSPREV, no link “Acesso Participantes”/ 
“Meu Futuro” (https://www.meufuturo.net.br/jusprev), 
os participantes da JUSPREV podem, a qualquer 
momento, visualizar os benefícios e valores 
contratados, o extrato das suas contribuições, seus 
dados cadastrais e a rentabilidade obtida. Também 
é possível fazer simulações de renda em relação ao 
valor de contribuição e, se quiser, alterar online os 
valores mensais a serem recolhidos, assim como 
imprimir boletos para fazer aportes e turbinar a 
renda mensal, sem burocracia nem complicações.

Depois da Emenda Constitucional 41/2003, o 
benefício de invalidez não decorrente de acidente de 
trabalho, na previdência pública, ficou proporcional 
ao tempo de serviço. Na Renda por Invalidez da 
JUSPREV, não importa o tempo de adesão do 
participante, se houver uma ocorrência que o leve 
à invalidez total e permanente, há garantia de 
recebimento mensal do benefício, na íntegra (com 
a possibilidade de resgate de até 25% da cobertura 
de uma única vez).

ANÁLISE CONTEXTUAL ACESSO FÁCIL E EXTRATO ONLINE 24 HORAS
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