
 

 

 
   

  Informativo nº 2 -  Fevereiro/2008 
 
Lançamento da JUSPREV  
Os integrantes dos órgãos colegiados da JUSPREV se reuniram no dia 6 de dezembro de 2007, às 14h00, 
no Hotel Blue Tree Park, em Brasília (DF), para assinar, em solenidade oficial, o livro de posse da 
primeira gestão da entidade. O ato marcou historicamente os primeiros dirigentes da Previdência 
Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira. Ainda no dia 6, foi realizado um jantar, no 
mesmo Hotel, em comemoração ao lançamento da JUSPREV. Estiveram presentes na solenidade 
Ministros dos Tribunais Superiores, Presidentes das Associações de carreiras jurídicas públicas do País, 
especialistas e profissionais que atuam na área de previdência, além de componentes da Diretoria 
Executiva, do Colégio de Instituidoras, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da JUSPREV. O ex-
Ministro da Previdência Social e que hoje comanda o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Reinhold Stephanes, também compareceu ao lançamento.  
 
O evento iniciou com palestra do jornalista e comentarista de economia da TV Globo e da Rádio CBN, 
Carlos Alberto Sardenberg. Com o tema “JUSPREV, uma grande idéia”, Carlos apresentou um panorama 
das previdências pública e privada no Brasil e no exterior. “Os fundos de pensão constituem hoje, uma 
das principais forças da economia moderna, tanto do ponto de vista econômico quanto social”, 
comentou. Para ele, o fundo criado para os membros do Ministério Público e do Judiciário tem condição 
de se tornar um dos maiores planos de previdência complementar do país. Destacou, ainda, que a 
previdência privada vem se configurando em uma alternativa ao baixo valor dos benefícios oferecidos 
pelo poder público e que é preciso optar por um fundo como o JUSPREV, em especial no Brasil, onde o 
Estado oferece saúde e ensino gratuitos, mas muitos brasileiros possuem planos de saúde e matriculam 
seus filhos em escolas particulares. O fenômeno de envelhecimento da população que o Brasil começa a 
enfrentar tende a gerar um quadro de colapso na Previdência Social, que registra anualmente déficit 
médio de 12%. Carlos Sardenberg comentou que países da Europa já enfrentam essa realidade e a 
recente greve na França – gerada em virtude de propostas do presidente Nicolas Sarcozy de promover 
cortes na aposentadoria de algumas categorias de trabalhadores – é sintomática. “Diante desse quadro, 
as pessoas tem toda a razão de cuidarem de suas aposentadorias”, finalizou.  
 
Em seguida foi dada a palavra à Diretora-Presidente da JUSPREV, Maria Tereza Uille Gomes, que 
discorreu sobre a importância da JUSPREV e da previdência associativa, seus objetivos e vantagens. 
Segundo ela, o evento é emblemático, pois trata da celebração da instituição da primeira Previdência 
Associativa de Membros e Servidores da Administração Direta do Brasil. O compromisso maior da 
JUSPREV é dar condições aos associados de ingressar num plano de previdência associativo, sem fins 
lucrativos, visando garantir no futuro a manutenção da qualidade de vida. “Trata-se de um novo 
horizonte que está se descortinando no Brasil, perceptível aos que detém uma visão de longo prazo, 
como sendo uma alternativa perfeitamente viável e exeqüível com o timbre da simbiose e força das 
Associações de Classe em favor de seus associados, como já ocorre em outros países desenvolvidos”, 
explicou Maria Tereza.  
Confira discurso na íntegra em:  
http://www.apmppr.org.br/site/images//jusprev%20discurso%20-%20vers%E3o%20final.pdf 
 
Leonardo Paixão, Secretário Nacional de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência Social, 
asseverou que a criação da JUSPREV é uma iniciativa louvável e que a previdência associativa é 
alternativa interessante, pois propicia maior controle sobre aplicação dos recursos. “A previdência 
complementar é o melhor mecanismo de formação de poupança privada interna, o que contribui, de 
maneira decisiva, para o desenvolvimento do país”, afirmou. Para conferir mais detalhes acesse 
http://www.apmppr.org.br/site/images/fundos_de_pensao.pdf 
 



Para conferir fotos da solenidade de posse e do lançamento da JUSPREV, acesse: 
http://www.apmppr.org.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1379&Itemid=66    
 

 

JUSPREV – Gerenciamento 
Após ampla discussão e análise das melhores propostas, foi aprovada pelas instituidoras a contratação da 
empresa Credit Suisse Hedging-Griffo para a gestão e administração dos ativos. Sediada em São Paulo, a 
Companhia tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e já administra mais de R$ 32 
bilhões em ativos.  A Mongeral Seguros e Previdência, empresa com sede no Rio de Janeiro, especializada 
em fundos de pensão, que atua no mercado de seguros desde 1835, assumirá os riscos atuariais, nos 
casos de invalidez e morte. Por fim, Data A Consultoria S/C Ltda., com sede em Florianópolis, irá 
gerenciar o passivo da JUSPREV. A empresa foi constituída em 1998 e é especializada em consultoria 
atuarial para implantação e gestão de planos de previdência e de saúde. Seu foco é a prestação de 
serviços e consultoria para fundos de pensão, institutos de previdência de governos estaduais e 
municipais, empresas e associações de classe. A operação de todo o sistema de tecnologia do plano será 
feita pela companhia de gerenciamento da informação Stock&Info, também da capital catarinense.  
 
26 novas Instituidoras Fundadoras aderem à JUSPREV. Eram 19, agora são 45 Associações 
Instituidoras Fundadoras 
Terminou no último dia 11 o prazo para adesão de novas Instituidoras Fundadoras da JUSPREV. Na 
mesma data foi realizada em Curitiba reunião conjunta do Colégio de Instituidoras, Conselho Deliberativo 
e Diretoria Executiva da JUSPREV. Na ocasião foi aprovado o ingresso de mais 26 Instituidoras 
Fundadoras. Esta união entre as associações é fruto de árduo trabalho e forte mobilização iniciados desde 
janeiro de 2006, a partir de convite inicial formulado pela Associação Paranaense do Ministério Público 
para discutir a viabilidade da criação de uma entidade de previdência complementar instituída pelas 
associações de classe. Nesse quadrante histórico o que sobreleva de importância é a união e a força 
associativa com o timbre de credibilidade e transparência que permitirá às Associações de Classe oferecer 
aos seus associados e familiares o mesmo padrão de vida no futuro. 
 
A JUSPREV foi inicialmente criada por 19 instituidoras fundadoras. 
Em menos de 1 ano, somos 45: 
- 8 Nacionais; 
- 19 do Ministério Público Estadual; 
- 11 da Magistratura Estadual; 
- 3 da Magistratura do Trabalho; 
- 2 de Procuradores dos Estados; 
- 1 de Defensores Públicos e 
- 1 de Advogados do Poder Executivo. 
Confira a lista completa a seguir.     
 
 Instituidoras Fundadoras da JUSPREV em ordem alfabética 
ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DE MAGISTRADOS 
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E INSTITUIÇÕES 
JURÍDICAS 
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO  
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DE SERGIPE 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE TOCANTINS 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO 



ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS MINEIROS 
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARANÁ 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DEFENSORES PÚBLICOS 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MAGISTRADOS 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL 
 
 

Próximos passos da JUSPREV 
O Colegiado da JUSPREV está finalizando a política de investimentos e a escolha da empresa custodiante 
dos ativos. 
 
A documentação enviada pelas 26 instituidoras fundadoras será encaminhada à Secretaria de Previdência 
Complementar para adesão ao plano. Tão logo sejam cumpridas as formalidades administrativas, será 
agendada uma reunião do Colégio de Instituidoras, com a presença de um representante de cada 
Associação de Classe, para a discussão e aprovação do Plano de Vendas no âmbito das respectivas 
regiões. 
 
Em breve, maiores informações. 
 
 Contatos  
Você pode entrar em contato com a JUSPREV pelo telefone (41) 3252-3400 e pelo e-mail 
jusprev@apmppr.org.br. 
 

Clique aqui para NÃO RECEBER mais este informativo. 
  

 

 

 


