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Bem-vindo(a)
ao RAI 2018
A Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil – JUSPREV – apresenta o Resumo do Relatório Anual de Informações - Exercício 2018. 

Neste material estão informações importantes sobre a JUSPREV e o plano de benefícios previdenciários da 

Entidade, o PLANJUS. O relatório apresenta um resumo de informações como situação patrimonial da JUSPREV, 

números alcançados pela previdência associativa em 2018 e situação atuarial do PLANJUS. O RAI completo pode 

ser acessado em www.jusprev.org.br. 

Em 2018 a JUSPREV conquistou resultados expressivos junto com todos os participantes e Associações Instituidoras. 

Foi um período de crescimento e de continuidade na missão de oferecer um futuro seguro e tranquilo para os 

participantes e assistidos, a razão de ser da Entidade. 

Desejamos uma boa leitura!

Mensagem
da Diretoria

2018 
UM ANO, INÚMERAS CONQUISTAS!

Em mais um ano a JUSPREV se destacou no Sistema de Previdência Complementar, apresentando em 2018 resultados ainda 

mais expressivos que nos anos anteriores, demostrados através do crescimento do número de participantes e de instituidoras, de 

valores advindos de aportes e de portabilidades.

O PLANJUS, plano de benefícios previdenciários da JUSPREV, ultrapassou a marca dos 230 milhões em patrimônio administrado. A 

Entidade completou 11 anos de funcionamento, com recorde em portabilidades, somando mais de 12 milhões ao longo do ano.

O Colégio de Instituidoras da JUSPREV, formado por Associações de Carreiras Jurídicas Públicas e de Auditoria Fiscal da Receita 

Federal do Brasil, conta hoje com mais de 70 instituidoras, quase 30% de crescimento se comparado ao ano anterior. Juntas, 

trabalham para oferecer aposentadoria tranquila, segura e transparente para seus associados e familiares.

A JUSPREV está cada vez mais sólida, sendo reconhecida no sistema e por especialistas de renome como um Fundo de Pensão 

com grande potencial de crescimento, primando sempre pela gestão transparente, compartilhada com suas Instituidoras e seus 

Participantes.

O principal objetivo da JUSPREV é estar continuamente ao lado dos participantes e familiares, cuidando de forma especial do 

futuro de cada um. E, apoiada nesse crescimento, 2019 aponta com mais novidades para os participantes, com o desenvolvimento 

de novos canais de comunicação e aprimoramento de ferramentas de gestão, com o objetivo de aproximar a entidade de seus 

participantes, atendendo a todos com excelência.

Somos a maior união formal de Associações de Carreiras Públicas do Brasil, na busca de um futuro de qualidade para nossos 

participantes e seus familiares. Agradecemos imensamente a todos por estarem ao nosso lado na construção dessa história.

Nossa gratidão e reconhecimento aos participantes e assistidos da JUSPREV, pela confiança depositada diariamente na entidade e 

na sua gestão, às Associações Instituidoras, seus Presidentes e Diretores, pelo apoio, parceria e por acreditarem que a JUSPREV é 

a melhor opção aos seus associados. 

Aos Membros que compõem os Órgãos Colegiados da JUSPREV, nosso especial agradecimento por dedicarem seu valioso tempo 

para estarem contribuindo particularmente para o desenvolvimento de nossa entidade, avaliando e deliberando sobre assuntos de 

extrema relevância, sempre em busca dos melhores resultados para os participantes.
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 RENTABILIDADE LÍQUIDA 
A JUSPREV e equipe trabalharam para buscar resultados satisfatórios para todos os seus participantes. A Rentabilidade Líquida* do 

Plano de Benefícios Previdenciários da JUSPREV, o PLANJUS, teve, em 2018, um resultado acumulado de 108,84% do CDI, ou seja, 

entregou rentabilidade de 8,84% acima do CDI. O bom resultado foi obtido mesmo em um cenário econômico adverso, devido às 

incertezas do período eleitoral, que consequentemente gerou instabilidade no mercado financeiro.

* A rentabilidade líquida é o resultado obtido após dedução das taxas dos gestores de ativos e da taxa administrativa da Entidade.

 AMPLIAÇÃO DA CONSULTORIA
No ano de 2018 a JUSPREV ampliou a equipe própria de consultores previdenciários na Região Nordeste do Brasil. O objetivo foi 

alcançar ainda mais membros de carreiras públicas do país nesta localidade, oferecendo o plano de benefícios previdenciários, o 

PLANJUS. 

Com profissionais especializados no setor de previdência complementar fechada, a JUSPREV realiza consultorias personalizadas 

para seus participantes e futuros participantes. Esse modelo de consultoria tem como objetivo atender as necessidades e particu-

laridades de cada um, auxiliando no planejamento de uma aposentaria segura e tranquila no futuro.

 COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Formado pelos próprios membros de carreiras jurídicas públicas e de auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil, o Comitê de 

Investimentos da JUSPREV realizou em 2018 encontros trimestrais para acompanhar as estratégias realizadas pelas Assets (gestoras 

de ativos), observadas a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos a serem realizados, de acordo com a 

legislação vigente e a Política de Investimentos da JUSPREV. 

 NOVAS INSTITUIDORAS NA FAMÍLIA JUSPREV
Em 2018 a JUSPREV recebeu em seu Colégio de Instituidoras mais de 20 Associações de Carreiras Públicas, totalizando no seu 

principal órgão colegiado 72 Associações. O crescimento representa 30%, se comparado com o mesmo período de 2017. 

Com as novas Associações, a JUSPREV pretende estender ainda mais a sua rede de proteção no país, chegando a mais integrantes 

de carreiras públicas e suas famílias. 

 RECORDE EM APORTES E PORTABILIDADES
Por não ter fins lucrativos e ser uma Entidade que nasceu da força e da união de associações de carreiras públicas, a JUSPREV 

oferece muitas vantagens para seus participantes. Uma delas é a portabilidade de PGBLs para a JUSPREV. Com taxas reduzidas, o 

investimento dos participantes rende mais. 

Diante deste cenário, a JUSPREV registrou mais de 14 milhões em portabilidades de entrada somente no ano de 2018. O número 

não representa somente um recorde, um marco expressivo, mas também mostra a confiança depositada na Entidade ao longo 

dos anos. 

Os aportes, que são contribuições esporádicas, também apresentaram um recorde de crescimento, com mais de 7 milhões em 

ativos no ano de 2018.

 AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Com o objetivo de se aproximar ainda mais de seus participantes, a JUSPREV iniciou em 2018 a sua página na rede social Instagram. 

Criada com o nome @jusprevprevidencia, o novo canal mostra as novidades e todas as ações que acontecem no dia a dia da 

Entidade.

 CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE DIRIGENTES
Sempre atenta aos cenários econômicos e tendências no setor de previdência complementar, a JUSPREV tem buscado constan-

temente oferecer cursos e capacitações para membros de seus conselhos, comitês, diretoria executiva e representantes das 

associações instituidoras. 

A qualificação, certificação e habilitação dos profissionais que atuam frente à Entidade são de extrema importância para que a 

JUSPREV se fortaleça ainda mais como previdência complementar. 

Em 2018, a Entidade possibilitou a participação de seus dirigentes em cursos e congressos na área de Previdência Complementar, 

entre eles, a formação para o exercício da Função de Conselheiro, realizado pela Associação Brasileira das Entidade de Previdência 

Complementar (Abrapp).

CONQUISTAS
em 2018

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente”
Mahatma Gandhi

Em 2018 a JUSPREV conquistou números expressivos, como recordes em portabilidades, em aportes e crescimento em número 

de Associações Instituidoras e participantes. E estes números foram possíveis devido a confiança depositada na Entidade e no 

trabalho, realizado dia após dia, para o alcance de grandes resultados!
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CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO 
Em 2019, a JUSPREV tem como objetivo se consolidar e se destacar ainda mais entre as previdências complementares fechadas 

de todo o Brasil. A reforma da previdência vem sendo muito debatida e trará mudanças para toda a sociedade brasileira. Neste 

sentido, a JUSPREV irá buscar ainda mais a aproximação com seus participantes e os membros de carreiras públicas do país, conti-

nuando com a missão, junto de suas Associações Instituidoras, que é a de oferecer uma aposentadoria e coberturas de risco, com 

transparência e segurança para seus participantes e assistidos.

CAPACITAÇÃO DE DIRIGINTES
A capacitação dos dirigentes da Entidade é uma das prioridades da JUSPREV em 2019. Durante o ano, serão ofertados e disponi-

bilizados cursos para que os membros de conselhos, comitês, diretoria e representantes de associações instituidoras possam ser 

qualificados, certificados e habilitados por órgãos competentes. 

APRIMORAMENTO DE CONTROLES INTERNOS
Sempre em busca da excelência em gestão e atendimento, a JUSPREV tem aprimorado os seus sistemas de controles internos. E 

em 2019 este será mais um foco para a Entidade.

NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
No último ano, a JUSPREV ampliou os canais de comunicação com os participantes. E em 2019, novas ferramentas farão parte da 

Entidade para facilitar o dia a dia dos participantes e o acesso a informações importantes sobre a previdência associativa. Entre 

essas ferramentas estão o novo site e o aplicativo da JUSPREV. 

Novidades e Perspectivas
em 2019

JUSPREV
em números
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Participantes ativos

Aportes

Portabilidades de entrada

Patrimônio

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2016 2016

20162016

2015 2015

20152015

2014 2014

20142014

2013 2013

20132013

2012 2012

20122012

2011 2011

20112011

2010 2010

20102010

2009 2009

20092009

2008 2008

20082008

2.796

3.000

2.560

2.491

2.352

2.336

2.222

2.049

1.748

1.338

760

R$ 183.191.171,21

R$ 232.524.617,33

R$ 144.131.976,47

R$ 99.311.870,94

R$ 84.507.595,48

R$ 61.160.102,74

R$ 51.402.635,47

R$ 35.449.360,22

R$ 21.062.268,29

R$ 10.046.678,83

R$ 1.982.543,81

R$ 5.375.213,76

R$ 13.445.912,97

52

120

49

26

24

42

42

70

64

114

22

 R$ 3.199.255,23

R$ 2.278.147,70

R$ 1.186.606,29

R$ 1.723.159,48

R$ 1.610.552,46

R$ 2.277.445,73

R$ 1.536.614,48

R$ 2.233.131,59

R$ 686.097,99

R$ 5.811.941,50

R$ 7.737.811,40

R$ 3.796.546,86

R$ 2.891.287,22

R$ 2.566.583,73

R$ 2.849.461,11

R$ 2.876.884,87

R$ 2.530.668,59

R$ 2.533.271,61

R$ 1.492.583,69

R$ 766.758,00
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Pagamento de benefícios 

Total de Assistidos até dezembro/2018

Vigentes: 28 Finalizados: 18

vigente: 28

Aposentadoria Programada: 10

finalizado: 18

Renda Educacional: 7 Renda Educacional: 3

Pensão por Morte: 11 Pensão por Morte: 15

Resumo do Relatório  
sobre Investimentos
Resumo das Informações sobre os Investimentos em 31/12/2018

Em atendimento à Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo em 15 de dezembro de 2017, os 

investimentos da JUSPREV no ano de 2018 obedeceram aos limites definidos pela Resolução nº3.792, do CMN, de 24 de 

setembro de 2009, e posteriormente adaptada à Resolução nº 4661, do CMN, de 25 de maio de 2018, abaixo discriminados
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RECURSOS GARANTIDORES (EM MIL R$) COMPARATIVO RENTABILIDADE JUSPREV

RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

Financeiro Part. (%) Financeiro Part. (%) Financeiro Part. (%) Financeiro Part. (%)

Segmentos de Aplicação 192.835,04 100% 202.325,78 100% 213.900,48 100% 232.454,34 100%

Renda Fixa 180.173,33 93,43% 188.988,20 93,41% 199.019,01 93,05% 214.321,79 92,20%

Renda Variável 752,49 0,39% 675,82 0,33% 693,75 0,32% 2.560,72 1,10%

Estruturado 11.909,23 6,18% 12.661,77 6,26% 14.031,19 6,56% 15.454.50 6,65%

Imobiliário* 0,00 0,00% 0,00 0,00% 156,54 0,07% 117,32 0,05%

Operações com participantes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Exterior 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

* No 1º trimestre de 2018, o segmento Imobiliário era composto somente por Imóveis, conforme Res. CMN nº 3.792.

INDICADORES

JUSPREV CDI %CDI INPC IPCA

jan/18 0,84 0,58 144,68 0,23 0,29

fev/18 0,51 0,46 109,90 0,18 0,32

mar/18 0,59 0,53 111,13 0,07 0,09

abr/18 0,49 0,52 94,03 0,21 0,22

mai/18 0,31 0,52 60,81 0,43 0,40

jun/18 0,65 0,52 124,76 1,13 1,26

jul/18 0,72 0,54 132,23 0,25 0,33

ago/18 0,55 0,57 96,47 0,00 -0,09

set/18 0,40 0,47 85,41 0,30 0,48

out/18 0,82 0,54 151,03 0,40 0,45

nov/18 0,42 0,49 85,37 -0,25 -0,21

dez/18 0,48 0,49 96,83 0,14 0,15

Acumulado 2018 6,99 6,42 108,84 3,43 3,75

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018

Portabilidades Recebidas 49 52 120

Adesões 214 250 351

Participantes Ativos 13 13 28

Ativos em 31/12/2017 2.560 2.796 3.000



17JUSPREV

Demonstrações 
Contábeis

Consolidadas em 31 de dezembro de 2018

Balanço Patrimonial Consolidado em R$ mil

ATIVO
Execício                             

Atual
Exercício                 
Anterior PASSIVO

Execício                     
Atual

Exercício                           
Anterior

Disponível 83 25 Exigível Operacional 1.475 867 

Gestão Previdencial 1.245 724 

Realizável 232.733 183.778 Gestão Administrativa 230 143 

Gestão Previdencial 113 112 

Gestão Administrativa 100 35 Patrimônio Social 231.407 183.002 

Investimentos 232.519 183.631 Patrimônio de Cobertura do Plano 231.323 182.480 

Fundos de Investimentos 232.519 183.631 Provisões Matemáticas 231.323 182.480 

Benefícios Concedidos 2.802 1.256 

Benefícios a Conceder 228.521 181.224 

Pemanente 66 66 

Imobilizado 66 66 Fundos 84 522 

Fundos Administrativos 84 522 

TOTAL DO ATIVO 232.882 183.869 TOTAL DO PASSIVO 232.882 183.869 

Demonstração Social da Mutação do 
Patrimônio Ssocial – DMPS (consolidado) em R$ mil

DESCRIÇÃO
Execício                             

Atual
Exercício                 
Anterior Variação (%)

Patrimonio Social - início do exercício 183.003 143.676 27,37%

Adições 63.602 51.364 23,82%

(+) Contribuições Previdênciais 46.386 33.416 38,81%

(+) Resultado Positivo dos investimentos - Gestão Previdêncial 13.529 14.141 -4,33%

(+) Receitas Administrativas 3.663 3.750 -2,33%

(+) Resultado Positivo dos investimentos 
- Gestão Administrativa

24 57 -58,23%

Destinações -15.197 -12.038 26,25%

(-) Benefícios -11.073 -8.671 27,71%

(-) Despesas Administrativas -4.124 -3.367 22,48%

Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 48.405 39.326 23,08%

(+/-) Provisões Matemáticas 48.842 38.886 25,60%

(+/-) Fundos Administrativos -437 440 -199,31%

(B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A+3+4) 231.407 183.003 26,45%

Veja a versão completa do RAI, com todas as demonstrações contábeis em www.jusprev.org.br
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Situação Atuarial e
Patrimonial do PLANJUS

Objetivo

A presente Avaliação Atuarial teve como finalidade apurar o resultado financeiro-atuarial em 31/12/2018 e dimensionar as 

Provisões Matemáticas do PLANJUS, administrado pelo FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E DA JUSTIÇA - JUSPREV. 

Foi avaliada complementarmente a rentabilidade dos recursos garantidores das provisões matemáticas e os resultados do Programa 

Administrativo, bem como são apresentadas as hipóteses adotadas na presente Avaliação e que passarão a viger a partir do 

exercício de 2019. 

Assim, os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste documento basearam-se em levantamento estatístico 

dos dados cadastrais da população abrangida considerando suas características financeiras e demográficas, bem como, hipóteses 

financeiras e atuariais e também na legislação pertinente. 

Sugere-se que o presente relatório seja objeto de análise e estudo por parte dos Instituidores e da Entidade Fechada de Previdência 

Complementar - EFPC.
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Resultados da
Avaliação Atuarial

Resultado Atuarial 
O Plano de Benefícios PLANJUS, administrado pela JUSPREV, avaliado em função dos regimes financeiros, métodos de financia-

mento atuarial e hipóteses atuariais anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2018 resultado de Equilíbrio Técnico.

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida - CD, tanto na fase de capitalização como na fase de per-

cepção dos benefícios, a obrigação do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, conforme 

formulação constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.

Desta forma, atestamos que as informações constantes deste Relatório foram avaliadas por nossa Consultoria Atuarial e refletem 

as bases cadastrais, e consideram, para fins de comparação, as informações contábeis fornecidas pela JUSPREV referente à data 

base 31/12/2018.

Rentabilidade do plano
Em função da modalidade do plano de benefícios, é vedada a garantia de rentabilidade mínima tanto na fase de capitalização 

quanto na de percepção de renda, sendo a taxa de juros adotada como premissa para, juntamente a um indexador, determinar um 

índice de referência atuarial (Benchmark) como ferramenta para mensurar e comparar sua rentabilidade.

A taxa de juros estimada como rentabilidade real é utilizada também para fins de cálculos dos benefícios, conforme formulação 

demonstrada em Nota Técnica Atuarial.

A Lumens Atuarial desenvolveu um estudo, apresentado à Entidade por meio do RELATÓRIO DE ADERÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ATUARIAIS - RAH 185/18, a partir do histórico das cotas do PLANJUS, sendo que no período que compreende os meses de feve-

reiro/2009 a setembro/2018, apurou-se uma rentabilidade acumulada de 117,25%. Para o mesmo período, o Índice de referência 

adotado (INPC+ 5,00% a.a.) acumulado montou em 178,39%. 

Ao analisar apenas os 12 últimos meses utilizados no estudo, observou-se que os recursos do plano alcançaram uma rentabilidade 

de 7,10% enquanto que o Índice de referência montou em 9,17%.

A Resolução CNPC nº 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 15/2014, estabeleceu no seu anexo o que segue:

“18. Para os planos que não se enquadrem nas características definidas no item 1.1 e utilizem taxa de juros real anual em cálculos 

de benefícios, a EFPC deverá adotar taxa de juros real anual dentro do intervalo estabelecido no item 4.2, considerando a duração 

de dez anos.”

O item 4.2 supramencionado, dispõe que:

“4.2 A EFPC poderá adotar taxa de juros real anual limitada ao intervalo compreendido entre 70% (setenta por cento) da taxa de 

juros parâmetro e 0,4% (quatro décimos por cento) ao ano - a.a. acima da taxa de juros parâmetro.”

A Portaria Previc n° 363, de 26 de abril de 2018, por sua vez, estabeleceu como taxa de juros parâmetro para a dura-

tion de 10 anos o percentual de 5,99% ao ano. Com base na norma, tem-se o seguinte intervalo a ser considerado:

 

A título de informação, no RAH 185/18 foram apresentados títulos públicos atrelados ao IPCA (NTN-B) com remuneração real acima 

da hipótese adotada no fator de conversão, considerando vencimentos de mais longo prazo (2035/2045/2050), sendo possível 

assim a manutenção da hipótese de rentabilidade atualmente utilizada pelo Plano, ressalvada as estratégias de investimento da 

Entidade.

Considerando que a taxa de juros (expectativa de rentabilidade) indicada, qual seja, 5,00% a.a., estava aderente a legislação 

vigente, bem como à expectativa de mercado, se mostrando adequada para adoção junto ao plano de benefícios da JUSPREV., o 

Conselho Deliberativo aprovou a manutenção da respectiva taxa atualmente praticada (5% a.a.).

DURATION – 10 ANOS

LIMITE INFERIOR TAXA PARÂMETRO LIMITE SUPERIOR

4,19% 5,99% 6,39%
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Não obstante, sugere-se que as simulações desenvolvidas para projetar os benefícios futuros dos participantes, em função de 

suas contribuições, considere taxa de juros compatível com a política de investimentos definida pela entidade, sendo importante 

também a demonstração de diferentes cenários aos mesmos, de forma que estes tenham a ciência que seus benefícios futuros 

dependem, em grande parte, da rentabilidade auferida pelos recursos do plano. 

Importante destacar que com advento da Resolução CNPC 15/2014, da Portaria nº 615/2014 e da Portaria PREVIC nº 375 de 17 

de abril de 2017, a taxa de juros adotada deverá estar fundamentada em estudos prospectivos que considerem o fluxo futuro de 

receitas e benefícios previdenciários ou na taxa de juros parâmetro da duration de 10 anos. 

Assim, recomenda-se à Entidade a realização em 2019 de estudos prospectivos para se avaliar, junto à Consultoria de Investimentos, 

eventual necessidade de adequação da taxa de juros utilizada no fator de conversão e, adicionalmente, como meta de investimen-

tos da Política de Investimentos. Tais estudos devem ser elaborados pelos atuários responsáveis pelo plano, com suporte de dados 

e informações da entidade e da consultoria de investimentos.

Em 2018, a Lumens Atuarial realizou um estudo, a pedido da Entidade, buscando verificar a possibilidade de eventual redução da 

Taxa de Carregamento sem prejudicar a capacidade da Entidade em arcar com seus compromissos administrativos e ainda formar 

um fundo que suporte eventuais oscilações nas despesas e possibilitando sua sustentabilidade financeira. 

Após a elaboração de vários cenários, concluiu-se que, para sustentabilidade do programa administrativo, será necessária a 

manutenção da atual taxa de administração praticada pela Entidade, qual seja 0,7% a.a. com o atingimento das metas comerciais 

estabelecidas pela Entidade, não sendo viável a redução da mesma.

No gráfico abaixo podemos observar um comparativo ente as receitas e despesas administrativas da Entidade no período utilizado 

no estudo.
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No gráfico abaixo podemos observar a evolução do Fundo Administrativo da Entidade (faixa amarela), onde se observa significativa 

oscilação. Tal oscilação é fruto da periodicidade das fontes de recursos, em especial dos valores advindos da Sociedade Seguradora 

contratada para o compartilhamento dos riscos de invalidez e morte dos participantes. A linha apresentada no gráfico 5 representa 

o resultado do fluxo de caixa mensal.

Assim, de posse dos estudos apresentados, será mantida a atual taxa de administração aplicada ao Plano PLANJUS no exercício de 2019, 

A presente Avaliação Atuarial demonstrou que o resultado financeiro-atuarial do PLANJUS em 31/12/2018 é de equilíbrio técnico 

e que os dados cadastrais informados pela Entidade foram considerados satisfatórios.
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Os membros do Conselho Fiscal do FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA JUSTIÇA 

– JUSPREV, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balanço Patrimonial Consolidado – BP, 

a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL por plano de benefício 

previdencial, a Demonstração do ativo líquido – DAL por plano de benefício previdencial, a Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa – DPGA (consolidada), a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios, as Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis consolidadas, o Parecer do Atuário e o Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício 

de 2018, são de opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Curitiba, PR, 14 de março de 2019.

JULIO CESAR ZEM CARDOZO

Presidente

LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB

Conselheiro Efetivo

FABIO COSTA GONZAGA

Conselheiro Efetivo

MARÍLIA VIEIRA FREDERICO ABDO

Conselheira Suplente

LINEU BONORA PEINADO

Conselheiro Suplente

SÉRGIO AUGUSTO RIANI

Conselheiro Suplente

Parecer do
Conselho Fiscal

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO COM APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os membros do Conselho Deliberativo do FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA 

JUSTIÇA – JUSPREV, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balanço Patrimonial Consolidado 

– BP, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL por plano de bene-

fício previdencial, a Demonstração do ativo líquido – DAL por plano de benefício previdencial, a Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa – DPGA (consolidada), a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios, as Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis consolidadas, o Parecer do Atuário e o Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício de 

2018, e, acatando o parecer do Conselho Fiscal, manifestam a opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Curitiba, PR, 15 de março de 2019.

Manifestação do
Conselho Deliberativo

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
Presidente

ALCINO OLIVEIRA DE MORAES
Conselheiro Efetivo

PAULO MARCO FERREIRA LIMA
Conselheiro Efetivo

CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LIMA
Conselheiro Suplente

GILDENOR EUDÓCIO DE ARAÚJO PIRES JUNIOR
Conselheiro Suplente

MARCELINO RODRIGUES
Conselheiro Suplente

VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS 
Vice-Presidente

ANTONIO PIMENTA GONÇALVES
Conselheiro Efetivo

SANDRO LOUREIRO MARONES
Conselheiro Efetivo

FLODESMIDT RIANI
Conselheiro Suplente

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR
Conselheiro Suplente

VERA GRACE PARANAGUÁ CUNHA
Conselheira Suplente



28 29Relatório Anual de Informações JUSPREV

São órgãos estatutários da JUSPREV o Colégio de Instituidoras, o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. 

Cada órgão exerce seu papel no âmbito de suas atribuições, previstas no Estatuto da entidade. Conheça cada órgão e seus respec-

tivos integrantes: 

Colégio de Instituidoras
É formado por Associações de Classe de carreiras jurídicas e de auditoria fiscal de todo o Brasil. 

Conselho Deliberativo
É o órgão superior da estrutura organizacional, sendo o responsável pela definição das políticas gerais da administração e dos 

planos de benefícios administrados pela JUSPREV.

Conselho Fiscal
É órgão de controle interno da JUSPREV, responsável pela fiscalização de sua gestão administrativa e econômico-financeira. 

Diretoria Executiva
É o órgão responsável pela administração geral, cabendo-lhe executar as políticas e diretrizes do Conselho Deliberativo, elaborar 

normas necessárias ao seu funcionamento, controlar e fiscalizar as atividades de seus agentes e representantes.

Comitê De Investimentos
O Comitê de Investimentos da JUSPREV tem por objetivo assessorar, em caráter consultivo, a Diretoria Executiva nas decisões 

relacionadas à gestão dos ativos do Plano administrado pela entidade, observadas à segurança, rentabilidade, solvência e liquidez 

dos investimentos a serem realizados, de acordo com a legislação vigente e a Política de Investimentos da JUSPREV.

Órgãos
Estatutários

Diretoria Executiva
Diretora-Presidente: ANTONIA LÉLIA NEVES SANCHES

Diretor Administrativo-Financeiro: JAIR EDUARDO SANTANA

Diretor Jurídico e de Benefícios: MARCIO HUMBERTO GHELLER

Conselho Deliberativo
Presidente: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO

Vice-Presidente: VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS

Conselheiros Efetivos: ALCINO OLIVEIRA DE MORAES, ANTONIO PIMENTA GONÇALVES, PAULO MARCO FERREIRA LIMA, SANDRO 

LOUREIRO MARONES

Conselheiros Suplentes: CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LIMA, FLODESMIDT RIANI, GILDENOR EUDÓCIO DE ARAÚJO PIRES JÚNIOR, 

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR, MARCELINO RODRIGUES, VERA GRACE PARANAGUÁ CUNHA

Conselho Fiscal
Presidente: JULIO CESAR ZEM CARDOZO

Conselheiros Efetivos: FABIO COSTA GONZAGA, LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB

Conselheiros Suplentes: LINEU BONORA PEINADO, MARÍLIA VIEIRA FREDERICO ABDO, SÉRGIO AUGUSTO RIANI

Conselho Fiscal
Presidente: FABIO BERTOLI ESMANHOTTO

Membros: FELIPE LOCKE CAVALCANTI, FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO, GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JUNIOR, MARCO 

AURELIO MONTEIRO TUOTO, MAURÍCIO TREVISAN, MIGUEL ARCANJO SIMAS NÔVO, WILLIAN LIRA DE SOUZA

Organograma
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Colégio de
Instituidoras
A Previdência Associativa do Ministério 

Público, da Justiça Brasileira e dos Auditories 

Fiscais da Receita Federal do Brasil (JUSPREV) 

é a maior união formal de Associações de 

Carreiras Públicas do país. Conheça nossas 

instituidoras:

Quadro atualizado em março/2019



jusprev@jusprev.org.br
0800 052 3434 | 41 3252 3400
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