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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.

AA taxa de juros estimada como rentabilidade real é utilizada também para ns 
de cálculos dos benefícios, conforme formulação demonstrada em Nota Técnica 
Atuarial.

AA partir do histórico das cotas, que re ete a rentabilidade líquida auferida 
pelos recursos garantidores do PLANJUS no período que compreende os meses 
de maio/2015 a dezembro/2019, apurou-se uma rentabilidade acumulada de 
52,72%, indicando que a meta foi cumprida em 105,38% do benchmark no 
período.

AnalisandoAnalisando apenas os 12 últimos meses, observa-se que os recursos do plano 
alcançaram uma rentabilidade de 7,60% enquanto o Índice de referência montou 
em 9,03%, o que representa que a rentabilidade obtida pela entidade cou 
abaixo em 1,43 pontos percentuais (84,15%) do índice de referência.

RESULTADOS DA 
AVALIAÇÃO ATUARIAL 

O plano de benefícios PLANJUS, administrado pela JUSPREV, avaliado em 
função dos regimes nanceiros, métodos de nanciamento atuarial e hipóteses 
atuariais anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2019 resultado de 
Equilíbrio Técnico.

PPor se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição de nida - CD, 
tanto na fase de capitalização como na fase de percepção 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, justicando assim tal Equilíbrio Técnico.

DeDesta forma, atestamos que as informações constantes deste Relatório foram 
avaliadas por nossa Consultoria Atuarial e re etem as bases cadastrais, e 
consideram, para ns de comparação, as informações contábeis fornecidas pela 
JUSPREV referente à data base 31/12/2019.

A apuração do resultado considerou a data de 31/12/2019, mesma data de 
posicionamento dos dados cadastrais e nanceiros dos participantes e 
assistidos, não exigindo assim qualquer sistemática de evolução das reservas.

RESULTADO ATUARIAL
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Conforme estudo de adequação e aderência das hipóteses atuariais, realizado 
para o PLANJUS no ano de 2019, recomendou-se a alteração da taxa de juros 
utilizada no fator de conversão dos benefícios, passando de 5,00% para 4,35% 
ao ano, sendo a respectiva alteração aprovada pelos órgãos de governança da 
Entidade

Desta forma, o plano de benefícios PLANJUS, no que tange a hipótese de juros, 
encontra-se adequado aos ditames da norma vigente.

NãoNão 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 de nida 
pela entidade, sendo importante também a demonstração de diferentes cenários 
aos mesmos, de forma que estes tenham ciência que seus benefícios futuros 
dependem, em grande parte, da rentabilidade auferida pelos recursos do plano.

Importante ainda destacar que, em conformidade à Resolução CNPC nº 30 de 10 
de outubro de 2018, 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 acima da taxa de juros 
parâmetro. 

DeDe acordo com a Instrução Previc nº 10, de 30 de novembro de 2018, para os 
planos estruturados na modalidade de Contribuição De nida (CD) que utilizem 
taxa de juros anual em cálculos de benefícios, a EFPC deverá adotar taxa de 
juros real anual dentro do intervalo estabelecido pela Portaria, considerando a 
duração (duration) de dez anos.
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FUNDO ADMINISTRATIVO

Quanto ao fundo administrativo avaliou-se o uxo contábil de despesas e 
receitas administrativas relativas ao período de janeiro/2019 a dezembro/2019 
de modo a identicar seu comportamento e resultado acumulado.

AAssim, observou-se que a receita média (R$ 442.987,15) foi superior à despesa 
média (R$ 438.681,47) em aproximadamente 4 mil reais mensais. Vericou-se 
também que houve uma redução de 5,16% sobre o montante acumulado no fundo 
administrativo no último ano. Tal fundo, em 31/12/2019, monta em R$ 79.736,98, 
enquanto em 31/12/2018 era equivalente a R$ 84.073,51. 

Vale destacar a Entidade, em conjunto com a Lumens Atuarial, está realizando 
estudos nanceiros com o objetivo de vericar a sustentabilidade do fundo 
administrativo da JUSPREV para os próximos exercícios.
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CONCLUSÃO

Importante destacar que é parte integrante do presente relatório (Anexo I), o 
Parecer Atuarial cujos resultados do exercício são demonstrados para ns de 
atendimento das disposições legais, em especial, do relatório de Informações 
Anuais (RAI).         

Atestamos, que as informações constantes deste Relatório foram avaliadas e 
re etem as bases cadastrais, bem como as informações contábeis fornecidas, 
referente ao exercício de 2019.    

CConsiderando o exposto no presente relatório se conclui que o PLANJUS se en-
contra em equilíbrio atuarial e nanceiro.



Parecer do
Conselho Fiscal

e
Manifestação do 

Conselho Deliberativo
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do FUNDO DE PENSÃO MULTINSTUÍDO 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 Plano de Gestão 
Administrativa – DPGA (consolidada), a Demonstração das Provisões Técnicas 
dodo Plano de Benefícios, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
consolidadas, o Parecer do Atuário e o Parecer dos Auditores Independentes, 
todos relativos exercício de 2019, são de opinião de que tais documentos 
merecem aprovação.

Curitiba, PR, 13 de março de 2020

VIRGÍLIO PANAGIOTIS STAVRIDIS  
Presidente

SANDRO LOUREIRO MARONES
Conselheiro Efetivo

FLODESMIT RIANI 
Conselheiro Suplente

ROSI DE OLIVEIRA DEQUECH
Conselheira Suplente
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO COM APROVAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OsOs membros do Conselho Deliberativo do FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO 
POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA JUSTIÇA – JUSPREV, no cumpri-
mento 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 – DAL por plano de benefício    
previdencial, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (con-
solidada), 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 2019, e , acatando o parecer do Conselho Fiscal do JUSPREV, manifestam a 
opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Curitiba, PR, 13 de março de 2020. 

LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB
Vice-Presidente

VILSON ANTONIO ROMERO
Conselheiro Efetivo

MARCELO CRISANTO SOUTO MAIOR    
Conselheiro Suplente

SERGIO SERGIO AUGUSTO RIANI
Conselheiro Suplente
     

GERALDO LUIZ RIBEIRO
Conselheiro Efetivo

LINEU BONORA PEINADO
Conselheiro Efetivo

FABRÍCIO DIAS BRAGA DE SOUSA
Conselheiro Suplente
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ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

São órgãos estatutários da JUSPREV o Colégio de Instituidoras, o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e o Comitê de 
Investimentos. Cada órgão exerce seu papel no âmbito de suas atribuições, 
previstas no Estatuto da entidade. Conheça cada órgão e seus respectivos 
integrantes: 

COLÉGIO DE INSTITUIDORAS

ÉÉ 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 
de nição das políticas gerais da administração e do plano de benefícios 
administrado pela JUSPREV. 

CONSELHO FISCAL

ÉÉ o órgão de controle interno da JUSPREV, responsável pela scalização de sua 
gestão administrativa e econômico- nanceira.

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 scalizar as atividades de seus agentes e 
representantes.

COMITÊ DE INCOMITÊ DE INVESTIMENTOS

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.
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ORGANOGRAMA

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
Vice-Presidente LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB
Conselheiros Efetivos GERALDO LUIZ RIBEIRO, VILSON ANTONIO ROMERO, 
FABIO COSTA GONZAGA, LINEU BONORA PEINADO
CConselheiros Suplentes  MARCELO CRISANTO SOUTO MAIOR, FABRÍCIO 
DIAS BRAGA DE SOUSA, CAMILA GABRIELA GREBER CALDAS, RICARDO 
ALEXANDRE DA SILVA COSTA, MARCELINO RODRIGUES MENDES FILHO, 
SERGIO AUGUSTO RIANI

COLÉGIO DE INSTITUIDORAS
Presidente DÉCIO BRUNO LOPES
Vice-Presidente GERALDO DUTRA DE ANDRADE NETO

DIREDIRETORIA EXECUTIVA
Diretora-Presidente ANTONIA LÉLIA NEVES SANCHES
Diretor Administrativo-Financeiro JAIR EDUARDO SANTANA
Diretor Jurídico e de Benefícios MARCIO HUMBERTO GHELLER

CONSELHO FISCAL
Presidente VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS
CConselheiros Efetivos SANDRO LOUREIRO MARONES, THIAGO BRANDÃO DE 
ALMEIDA
Conselheiros Suplentes ALEXANDRE MIGUEL, FLODESMIDT RIANI, ROSI DE 
OLIVEIRA DEQUECH

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Presidente FABIO BERTOLI ESMANHOTTO
MembMembros FELIPE LOCKE CAVALCANTI, FRANCISCO BORGES FERREIRA 
NETO, GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JUNIOR, MAURÍCIO TREVISAN, 
MIGUEL ARCANJO SIMAS NÔVO, MARCO AURELIO MONTEIRO TUOTO, 
WILLIAN LIRA DE SOUZA
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ALTERAÇÕES NO ESTATUTO 
DA JUSPREV
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COLÉGIO DE INSTITUIDORAS

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:




