
 

 

 
   

  Informativo n.° 3 -  Maio/2008 

 

I Seminário Promovido pela JUSPREV: Direitos Humanos & Desenvolvimento, abordando como 
tema central o cenário da Previdência Associativa no Brasil.  

A JUSPREV promoveu o I Seminário sobre Direitos Humanos & Desenvolvimento, tendo como tema 
central “O Cenário da Previdência Associativa no Brasil”, destinado aos 45 Presidentes das Associações 
Instituidoras Fundadoras, Membros do Colégio de Instituidoras, Membros do Conselho Deliberativo e 
Fiscal, Diretoria Executiva e Diretores indicados pelas Associações. O evento ocorreu nos dias 28 e 29 de 
abril em Brasília, na, sede da AMB, sendo que reuniu mais de 100 (cem) pessoas.  
 
A programação foi elaborada com o propósito de contextualizar a Previdência Associativa na relação que 
existe entre Direitos Humanos e Desenvolvimento, bem como mostrar a importância da união e da força 
associativa que permitiu a criação da JUSPREV – entidade que impacta positivamente no cenário macro-
econômico e social brasileiro e no futuro dos associados e familiares que aderirem ao plano de previdência 
privada de caráter associativo. Também teve como objetivo definir o planejamento das próximas etapas 
até atingir a disponibilização gradativa do plano previdenciário aos associados até o final deste ano em 
todos os Estados.     
 
A JUSPREV é a primeira previdência associativa da administração direta do Brasil, fundada por 45 
Associações de Classe de integrantes de Carreiras Jurídicas Públicas, do Poder Judiciário e de Instituições 
que exercem funções essenciais à justiça – Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública (artigos 127 
a 135 da Constituição Federal). A entidade nasceu de uma iniciativa da Associação Paranaense do 
Ministério Público, conseguindo em um ano mobilizar e organizar este forte movimento Associativo que 
congrega aspirações e interesses comuns, não conflituosos e sim cooperativos, para que os associados, 
familiares e beneficiários possam começar a planejar e cuidar hoje do seu futuro.   
  
Programação do Seminário 

Dia 28 de abril: 
ABERTURA 
Paulo Bernardo Silva - Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Painel 1 
A IMPORTÂNCIA E O IMPACTO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO BRASIL 
Ricardo Pena Pinheiro - Secretário de Previdência Complementar  
Painel 2 
A PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA NO CENÁRIO MACROECONÔMICO 
Reginaldo José Camilo - Presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP  
Painel 3 
A IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA E DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
Renato Follador - Presidente da J. Malucelli Previdência e Ex-Secretário de Previdência do Paraná 
Painel 4 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO NO BRASIL 
• Regime Geral de Previdência Social 
• Regime Próprio do Servidor Público 
• Regime de Previdência Complementar (JUSPREV) 
Jorge Franklin Alves Felipe – Membro do Conselho Deliberativo da JUSPREV, Ex-Juiz de Direito, Professor 
Universitário e Advogado 
 

Dia 29 de abril: Exposição pelos Membros da Diretoria Executiva 



JUSPREV: A UNIÃO E A FORÇA DA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA NO BRASIL.  
● Política de Governança, estratégia de vendas e o papel das Associações   
Maria Tereza Uille Gomes - Diretora-Presidente da JUSPREV e Presidente da Associação Paranaense do 
Ministério Público 
• Política de Investimentos e Regulamento do Fundo 
Elson Yassuda - Economista-Chefe da Credit Suisse Hedging-Griffo 
Gustavo Azevedo - Private Banker da JUSPREV 
Morgana de Almeida Richa – Diretora Administrativa-Financeira da JUSPREV  
• Plano de Benefícios 
Luiz Fernando Baldi – Diretor Jurídico e de Benefícios da JUSPREV 
Dia 29 de abril - Exposição pelos Membros da Diretoria Executiva 

Palestras abordadas no Seminário 

A abertura contou com a presença e a fala do Ministro do Planejamento, o qual destacou a importância da 
criação da JUSPREV no cenário econômico Nacional. “Pelo número de participantes e sabendo da 
organização de todos esses seguimentos, dessas entidades instituidoras e de seus membros, e pela forma 
que como está sendo organizada, não tenho dúvidas de que a JUSPREV será um marco em termos de 
previdência no Brasil”, assegurou o Ministro.    
 
“A JUSPREV contribuirá para o desenvolvimento do País e o que faz a diferença é esta forte união das 
Associações”. A afirmação foi feita pela Diretora Presidente da Previdência Associativa do Ministério Público 
e da Justiça Brasileira - JUSPREV, Maria Tereza Uille Gomes, durante a abertura do Seminário. 
  
O Presidente da AMB, Airton Mozart Valadares Pires, ressaltou que “a platéia, a receptividade, o 
comparecimento, mostram o interesse e o fortalecimento desse nosso plano de previdência privada” e que 
“a AMB, através da sua Presidência e toda Diretoria, não medirá esforços para o sucesso do nosso 
empreendimento”. 
 
No Painel 1, o Secretário de Previdência Complementar, Ricardo Pena, abordou o tema “A Importância e o 
Impacto da Previdência Privada no Brasil” e esclareceu sobre a gestão profissional dos recursos dos 
participantes e as responsabilidades dos dirigentes de fundos de pensão aos representantes das 
Associações do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensores e Advogados Públicos. Ele lembrou que a 
gestão dos recursos deve ser profissional e com base nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelas Resoluções do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e Instruções da 
própria Secretaria de Previdência Complementar (SPC). O Secretário acrescentou ainda que um dos pontos 
importantes desta modalidade de fundo de pensão diz respeito ao vínculo associativo, fator determinante 
para a convergência de propósitos dos instituidores da JUSPREV em favor dos interesses de seus 
associados. Ao destacar a importância da Previdência Complementar no Brasil, o Secretário Ricardo Pena 
lembrou que a JUSPREV tem início em um momento positivo, de avanço social e econômico. 
 
 “A Previdência Complementar cresceu, e agora, com as boas situações econômica, financeira e social, 
temos um cenário de crescimento, e a SPC está se preparando para isso”, adiantou, ressaltando que a SPC 
tem tomado medidas no sentido de melhorar a normatização e fiscalização dos fundos. Fiscalização 
indireta, portabilidade, gestão de risco, foram alguns dos itens destacados por ele. Segundo o Secretário, a 
Previdência Associativa, implantada nos últimos cinco anos, trouxe para esse segmento um grande número 
de entidades integradas por advogados, engenheiros, dentistas, médicos, comerciários e, no caso 
específico, Magistrados, membros do Ministério Público e Procuradores. “Estamos democratizando, cada 
vez mais o acesso à Previdência Complementar”. 
 
O conteúdo das palestras, a participação e o intercâmbio de idéias construtivas, engrandeceram o evento 
num ambiente harmônico e respeitoso. O teor das palestras está sendo editado e será disponibilizado no 
site oficial da JUSPREV, assim como as fotos do evento: www.jusprev.org.br. 
 

Reuniões do Colégio de Instituidoras, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva  

Nos dias 28 e 29 também foram realizadas reuniões do Colégio de Instituidoras, Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, onde foram discutidos vários temas imprescindíveis para o início de 
funcionamento do Plano de Previdência. 
  
Os órgãos colegiados competentes, após ampla discussão e explanação durante o Seminário, aprovaram a 
Política de Investimentos, que é o documento mais importante para direcionar a aplicação de recursos 
financeiros que serão geridos pela Credit Suisse Hedging-Griffo. 



Neste ano, os recursos previdenciários do PLANJUS serão aplicados exclusivamente em um fundo 
conservador (CSHG JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI) que foi criado pela Credit 
Suisse Hedging-Griffo como espelho de um fundo já existente, cuja rentabilidade vem apresentando uma 
média nos últimos 5 anos de 99% do CDI que exige uma aplicação inicial de R$ 500.000,00. Através do 
PLANJUS, será possível obter a mesma rentabilidade, a partir de um investimento inicial de R$ 50,00, R$ 
100,00 ou R$ 200,00, conforme a idade do participante. 
 
Em 30 de julho de 2008, será realizada uma reunião do Colégio de Instituidoras para discutir e aprovar 
pequenos ajustes no Regulamento em razão da dimensão que o Plano tomou, dentre eles, elastecer até 
julho de 2009 o prazo para que os participantes ingressem no PLANJUS na condição de participantes 
fundadores.   
 
Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2008, quando a entidade completará um ano desde o seu lançamento 
oficial (6/12/2007), ocorrerá o 2º Seminário sobre Direitos Humanos e Desenvolvimento, com o tema 
central “Política de Investimentos no Mercado Financeiro e o Papel Social da Previdência Associativa”. Na 
ocasião também será realizado reunião do Colégio de Instituidoras com os Presidentes ou representantes 
de todas as Associações Instituidoras e membros dos Órgãos Colegiados, para rever a Política de 
Investimentos, como determina a lei, cuja prática será adotada anualmente. Após a reunião será definida 
a criação de mais um fundo de investimento que atenderá perfil mais moderado, conforme 
regulamentação prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n.º 3456, de 01 de junho de 
2007, cabendo ao participante optar por um ou outro fundo de investimento. 
 

Estratégia para o oferecimento do Plano de Benefícios aos Associados 

Através do PLANJUS, a JUSPREV oferece quatro tipos de benefícios previdenciários para os associados das 
Associações que instituíram a entidade. A Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão é a 
mais nova Instituidora da JUSPREV, tendo seu pedido de ingresso deferido durante a reunião dos Órgãos 
Colegiados ocorrida em Brasília. Agora somos 46 Instituidoras. Mais de 12 Associações entraram em 
contato com a JUSPREV solicitando informações e manifestando interesse em ingressar, o que significa que 
deve crescer o número de adesões por parte das Associações até o final do ano. 
  
Levando em consideração o número de Associados Titulares das Associações Instituidoras, seus 
dependentes, familiares e afins, a JUSPREV poderá atingir, a longo prazo, mais de 100.000 participantes, 
tornando-se a maior Previdência Privada Fechada do País, não patrocinada, de natureza associativa, tanto 
em número de participantes, quanto em recursos investidos, haja vista a capacidade de poupança dos 
integrantes das carreiras jurídicas públicas no Brasil. 
 
Na revista da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que 
congrega 256 fundos de pensão) do mês de janeiro de 2008, foi publicada uma matéria sobre o 
nascimento da JUSPREV, enfatizando que “Embora sem campanhas de adesão agressivas à vista, a nova 
entidade promete sacudir o mercado e mexer no ranking dos maiores fundos de pensão do Brasil”. 
 
Temos que celebrar essa conquista histórica. Mais de 45 Associações de Classe de carreiras jurídicas 
públicas diferentes, unidas e cooperando em torno do mesmo objetivo, em um ambiente de respeito e 
confiança. 
 
A grandiosidade e a força da entidade demonstram que é necessário ter prudência e oferecer o plano de 
previdência aos associados como uma jóia preciosa, de forma escalonada, sem campanha agressiva de 
vendas, mas com planejamento e estratégia, em razão da dimensão que o plano atingiu, oportunizando 
aos associados compreenderem, aos poucos, a magnitude do bem que lhe será disponibilizado através de 
sua entidade de classe. 
  
A JUSPREV ultrapassou com alto nível uma etapa dificílima e muito importante, qual seja a de articulação 
política e união entre dezenas de Associações construindo de forma participativa e transparente toda a 
estrutura necessária e segura para o funcionamento do plano, deixando ainda um sincero convite para que 
novas Associações de integrantes do Poder Judiciário e das Instituições que exercem funções essenciais à 
Justiça possam aderir. 
  
Agora, depois do 1º Seminário e das deliberações dos Órgãos Colegiados, começa uma nova etapa que é o 
início do oferecimento do plano aos associados e futuros participantes. 
  
O Plano (PLANJUS) oferece, exclusivamente aos associados das Instituidoras da JUSPREV, a contratação 
de quatro tipos de benefícios, sempre na modalidade contribuição definida, os quais serão proporcionais ao 



montante arrecadado, sem que haja solidariedade, ou seja, cada um contribui para a sua conta individual. 
  
O não pagamento da contribuição mensal, após certo período, implica em desligamento do participante do 
plano, com o direito de perceber os valores pagos (conforme Regulamento), mas não há rateio de prejuízo 
entre os participantes, respondendo cada um pela sua conta individual. A JUSPREV oferece a contratação 
de renda programada por tempo determinado ou indeterminado e outros tipos de renda (não vitalícias), 
mas sempre de acordo com o saldo acumulado em conta individual, para que o plano mantenha sempre o 
equilíbrio atuarial: Confira os benefícios disponíveis: 
 
a) Renda Mensal Programada; 
b) Renda Mensal por Invalidez Total e Permanente; 
c) Renda Mensal por Morte; 
d) Renda Mensal Educacional 
 
Também oferece a possibilidade de portabilidade (aqueles que já tem PGBLs nos Bancos podem migrar 
seus recursos previdenciários para a JUSPREV,sem ocorrer qualquer perda).  
 

Estratégia de Vendas do PLANJUS  

A estratégia de vendas do PLANJUS compreende 3 fases: 
 
1ª fase - Virtual, em que a inscrição para o plano deverá ser feita exclusivamente através do Portal da 
JUSPREV na Internet, sendo restrita aos benefícios de “Renda Mensal Programada” e “Renda Mensal 
Educacional”. Também nessa fase será incentivada a portabilidade, cujas informações serão dadas através 
da equipe de trabalho da Sede Administrativa (e-mail jusprev@jusprev.org.br).  
  
2ª fase - Presencial, em local fixo indicado pelas Associações Instituidoras, de forma gradativa, a partir do 
final do mês de junho, mas somente após a realização de curso de treinamento para Diretores e 
funcionários das Associações (com certificação) e realização de Encontros nas Capitais dirigidos aos 
Associados das Instituidoras que tenham interesse em ingressar no plano de previdência (conforme 
cronograma abaixo). A partir das reuniões presenciais é que será autorizada a contratação da “Renda 
Mensal por Invalidez Total e Permanente” e “Renda Mensal por Morte”, cuja venda só poderá ser feita 
através de consultor credenciado na SUSEP. A Mongeral (Seguradora contratada pela JUSPREV) 
disponibilizará consultores previdenciários externos para as Associações interessadas. 
   
3ª fase - Agendamento de visitas pessoais aos Associados interessados, por consultores previdenciários 
externos, disponibilizados pelas Associações ou pela Seguradora Mongeral, previamente credenciados pela 
JUSPREV e autorizados formalmente pela Associação Instituidora Fundadora. 
 

Inscrições no PLANJUS  

Quem pode se inscrever no PLANJUS pela via virtual através do Portal da JUSPREV? 
 
a) Os associados (titulares, dependentes, vinculados, pensionistas, afins ou outra categoria, conforme 
previsão constante no respectivo Estatuto de sua entidade de classe) das 19 Associações Instituidoras 
Fundadoras relacionadas no Anexo I, que aderiram à JUSPREV em 2007. Basta preencher, via web, a 
ficha de pré-inscrição ou de portabilidade; 
 
b) Os associados das 26 Associações Instituidoras Fundadoras relacionadas no Anexo II que aderiram à 
JUSPREV até fevereiro de 2008, tão logo o processo de adesão das Associações (já deferidos pelos 
Órgãos Colegiados) sejam homologados pela Secretaria de Previdência Complementar; 
  

     c) Os associados das novas Associações Instituidoras que aderirem ao JUSPREV, após aprovação pelos 
Órgãos Colegiados Competentes da entidade, emissão de nota técnica e homologação pela Secretaria de 
Previdência Complementar.  
 
Metas a serem atingidas  



A JUSPREV possui metas de curto, médio e longo prazo: 
 
Curto prazo: atingir 500 inscrições até agosto de 2008; 
Médio prazo: atingir 7.000 inscrições até dezembro de 2009 e aumentar o número de Associações 
Instituidoras; 
Longo prazo: atingir mais de 100.000 inscrições; 
 
Etapas (curto prazo): 
  
1) Solicitar às Associações de Classe que divulguem o Portal da JUSPREV, informando que, desde logo, 
estão abertas as inscrições pela web para os associados das 19 Associações Instituidoras Fundadoras 
(por enquanto somente para Renda Mensal Programada, Renda Mensal Educacional e Portabilidade de 
PGBLs). Em breve, assim que autorizado pela SPC, estarão abertas as inscrições também para os 
associados das 26 Associações Instituidoras Fundadoras que aderiram até o dia 11/02/2008 e para 
outras Instituidoras. Conforme cronograma abaixo, a partir do mês de junho serão realizados encontros 
presenciais em todas as Capitais para o lançamento do plano de previdência; 
   
2) Entrar em contato por e-mail com os inúmeros associados que já preencheram fichas demonstrando 
interesse em ingressar na JUSPREV, convidando-os a conhecer o portal da entidade, a legislação, o 
Estatuto, o Regulamento, a Política de Investimentos, o Regulamento do Fundo, as Perguntas 
Freqüentes, a Estrutura de Governança, simulando cálculo para os benefícios de “Renda Mensal 
Programada”, “Renda Mensal Educacional” e Portabilidade (caso já possua PGBL) e preenchendo as 
fichas de pré-inscrição pela WEB; 
  
3) Estimular os associados que já possuem previdência privada aberta em Bancos (PGBLs) a migrar para 
o plano de previdência associativo, pois basta que os participantes comparem a “taxa de gestão do 
ativo”, a “taxa de gestão do passivo” e a “rentabilidade de suas aplicações” na previdência aberta (que 
tem fins lucrativos) com as taxas e vantagens oferecidas pela JUSPREV (que não tem fins lucrativos e o 
lucro obtido com a aplicação dos ativos é revertido em rentabilidade futura para o participante), que o 
resultado será bem positivo. Para migrar, basta entrar em contato com a JUSPREV 
(jusprev@jusprev.org.br ou pelo telefone (41) 3252-3400); 
 
4) Lançar campanha nacional para a contratação da “Renda Mensal Educacional” em favor de uma 
criança ou adolescente (carente ou parente), a partir de R$ 50,00, para auxiliar no custeio das despesas 
universitárias quando do ingresso do beneficiário na vida acadêmica. É a marca de solidariedade da 
JUSPREV, como forma de contribuir, através da educação, para melhores condições de vida digna para 
todos; 
       
5) Encaminhar folders e informativos virtuais através das Associações Instituidoras mostrando as 
vantagens financeiras e fiscais do Plano, incentivando a cultura previdenciária direcionada ao futuro de 
longo prazo do associado e de seus familiares. Buscar espaços em Congressos, Seminários e Encontros 
para divulgar a JUSPREV.  
 

Procedimento de Inscrição 



Ao receber através do Portal www.jusprev.org.br o pedido de pré-inscrição no plano previdenciário 
(Renda Mensal Programada, Renda Mensal Educacional ou Portabilidade de PGBL), a JUSPREV 
automaticamente encaminhará um e-mail à entidade de classe (Associação Instituidora) solicitando que 
confirme a condição de associado do proponente, e informará a este que aguarda confirmação por parte 
da Associação de origem. 
 
Tão logo a Associação confirme a condição de Associado, a JUSPREV encaminhará um e-mail ao 
proponente com o Estatuto, o Regulamento, o Guia do Participante e a ficha de inscrição definitiva para 
que os dados sejam conferidos, impressos, assinados e remetidos pelo correio à JUSPREV, para autorizar 
o ingresso no plano de previdência e validar a inscrição definitiva. 
 
Em seguida, a JUSPREV encaminhará diretamente ao interessado, pelo Correio, o KIT de boas-vindas 
contendo o certificado de participante e demais documentos.  
 
Não serão emitidos boletos bancários para recolhimento da contribuição previdenciária. A cobrança das 
contribuições mensais será admitida apenas débito em conta corrente nos Bancos credenciados pela 
JUSPREV ou desconto em folha de pagamento, tão logo seja celebrado convênio entre a JUSPREV e a 
fonte pagadora. 
 
O não pagamento por três meses consecutivos implica na perda da condição de participante. 
 
O extrato individual da conta do participante, tão logo inicie a sua contribuição, estará disponível 24 
horas através do portal da JUSPREV, com senha restrita.  
 
Entre no site da JUSPREV, clique no ícone “Simulação de Renda Programada” e comprove a diferença 
entre a contratação de um PGBL e o PLANJUS. 
 
Faça sua inscrição. Participe da JUSPREV – A Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça 
Brasileira.  
 

Cronograma 

O Cronograma da JUSPREV leva também em consideração a necessidade de pessoas qualificadas para 
levar ao conhecimento dos potenciais participantes os benefícios que estarão disponíveis. Confira abaixo 
as exigências impostas para se tornar um consultor previdenciário: 
 
- Exigências para ser consultor previdenciário externo pelas Associações: curso de treinamento em 
previdência associativa oferecido pela JUSPREV, sempre que possível participação em cursos na área 
(ex: cursos da ANBID), credenciamento na JUSPREV e autorização da Associação Instituidora. 
  
- Exigências para ser consultor previdenciário externo através da Mongeral: inscrição na SUSEP, 
treinamento certificado pela JUSPREV, credenciamento na JUSPREV e autorização da Associação 
Instituidora. 
 
Serão ainda ministrado Cursos de Treinamento para Diretores Previdenciários, Funcionários das 
Associações com potencial para explicar sobre o plano aos Associados e Consultores Previdenciários 
Externos, consoantes datas a seguir: 
 

23 a 25 de junho – São Paulo 
28 a 30 de julho – Brasília 
25 a 27 de agosto – Brasília 

 
Cursos de Treinamento 

 
24 a 26 de setembro – Curitiba 

 
Encontros para lançamento da JUSPREV, com início das vendas. 
 

Curitiba                                        (11 de junho) 
São Paulo                                     (25 de junho) Junho 
Minas Gerais                                 (30 de junho) 

 
 

Julho Pernambuco                                   (31 de julho) 
 



 
Sergipe                                        (1 de agosto) 
Goiás                                          (4 de agosto) 
Mato Grosso do Sul                        (5 de agosto) 
Rondônia                                      (6 de agosto) 
Amazonas                                    (7 de agosto) 
Amapá                                         (8 de agosto) 
Rio de Janeiro                              (11 de agosto) 
Espírito Santo                             (12 de agosto) 
Rio Grande do Sul                         (13 de agosto) 
Santa Catarina                            (14 de agosto) 

 
 
 
 

Agosto 

Campinas                                   (15 de agosto) 
 
 

Mato Grosso 
Acre 
Pará 
Roraima 

 
 

Setembro 

Tocantins 

 
 

15 a 19 de setembro 

 
 

Bahia 
Piauí 
Alagoas 
Ceará 
Rio Grande do Norte 

 
 

Outubro 

Maranhão 

 
 

13 a 18 de outubro 

 
 
REUNIÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA JUSPREV 
 
 

Colégio de Instituidoras e 
Conselho Deliberativo 

Brasília 30 de julho, 3 e 4 de dezembro 

 
 

ANEXO I – 19 INSTITUIDORAS FUNDADORAS QUE ADERIAM À JUSPREV ATÉ DEZEMBRO DE 2007 
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E 
INSTITUIÇÕES JURÍDICAS 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS 
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 GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MAGISTRADOS 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
  

ANEXO II – 26 INSTITUIDORAS FUNDADORAS QUE ADERIRAM À JUSPREV ATÉ O DIA 11/02/2008 



ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DE MAGISTRADOS 
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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 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 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 ESPÍRITO-SANTENSE 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 PAULISTA DE DEFENSORES PÚBLICOS 
ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL 
 
ANEXO III – 46 INSTITUIDORAS DA JUSPREV EM ORDEM ALFABÉTICA  
- 8 Nacionais; 
- 20 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.     
 
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 MARANHÃO 
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 
 

 
  

 

 


