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JUSPREV

Apresentação
A Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil – JUSPREV – apresenta o Relatório Anual de Informações do exercício
de 2017.
O documento contém uma análise clara e precisa da situação patrimonial da Entidade, a política e
resultados dos investimentos, números da previdência associativa e situação atuarial do plano de
benefícios previdenciários, o PLANJUS.
Sempre prezando pela transparência e excelência na gestão, em dez anos de existência, a JUSPREV
alcançou números expressivos, com mais de 190* milhões em patrimônio administrado e aproximadamente 3 mil participantes em todo o país. São mais de 60 Associações de Classe compondo
o Colégio de Instituidoras da Entidade.
Os números demonstram a credibilidade e confiança alcançadas pela JUSPREV e o fortalecimento
da essência da instituição, que nasceu da força e união associativa para garantir um futuro com
segurança e tranquilidade para membros de carreiras jurídicas e de auditoria fiscal do Brasil.
Essas conquistas foram possíveis somente com a confiança dos participantes,

assistidos e

todas as Associações de Classe, a quem a JUSPREV agradece pelo apoio e reconhecimento e
continua seu propósito na certeza da construção de um 2018 ainda mais próspero e de muitos
resultados positivos.
Desejamos uma boa leitura!

*

dados atualizados em abril/2018
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Mensagem da Diretoria
São dez anos desde a criação da JUSPREV e o cuidado com o futuro
de cada participante, assistido e de suas famílias e beneficiários tem
sido nosso combustível diário e o motivo da existência e contínuo
trabalho de nossa previdência associativa.
Acreditamos na transparência e na excelência da gestão e norteamos
as ações e decisões com base nesses pilares. Olhamos para o que
vem pela frente, valorizando as conquistas e planejando dias ainda
melhores para nossos participantes e assistidos.
Durante esses anos de trabalho, muitas foram as conquistas e os
Antonia Lélia Neves Sanches
Diretora-Presidente

motivos para comemorarmos. E queremos dividir esse momento
com cada um que fez e faz parte da história da JUSPREV.
Alcançamos juntos mais de 190 milhões em patrimônio administrado
e aproximadamente 3 mil participantes em todo o país. Mais de 60
Associações de Classe de carreira jurídica e de auditores fiscais da
Receita Federal do Brasil já integram o Colégio de Instituidoras da
JUSPREV. O alcance desses resultados é uma conquista a ser comemorada por todos.
E por isso, agradecemos a confiança depositada em nossa Entidade e
sua especial participação na construção dessa trajetória de sucesso.

Jair Eduardo Santana
Diretor Administrativo-Financeiro

Já estamos com 16 assistidos em nossa previdência, sendo 7 na
modalidade “Renda Mensal Programada”, 3 em “Renda Mensal por
Morte” e 6 em “Renda Mensal Educacional”. Foram finalizados 16
pagamentos de benefícios, somando 32 assistidos.
Em 2018, continuamos contando com a sua participação e permanecemos aqui para atendê-lo com todo cuidado e zelo de sempre.
O nosso muito obrigado e que, ao final deste ano, tenhamos mais conquistas e metas alcançadas, frutos da dedicação e esforços diários.
DIRETORIA EXECUTIVA

Marcio Humberto Gheller
Diretor Jurídico e de Benefícios

Abril 2018
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Destaques 2017
RENTABILIDADE DE 10,16 %
A rentabilidade do nosso Plano de Benefícios Previdenciários (PLANJUS) ultrapassou, com folga,
a meta atuarial da entidade e fechou 2017 acima do CDI. O INPC + 5% atual da meta atuarial da
Entidade atingiu 7,17%, sendo que a rentabilidade consolidada da JUSPREV fechou 2017 com resultado de 10,16%, o equivalente a 141,70% da meta. Já o CDI rentabilizou 9,93% em 2017 e a JUSPREV
entregou rentabilidade equivalente a 102,32% do CDI para o mesmo período.

EQUIPE PRÓPRIA DE CONSULTORES
Em 2017, a JUSPREV consolidou a equipe própria de consultores para atender aos membros de
carreiras jurídicas e de auditoria fiscal em todo o país. Com profissionais especializados no setor
de previdência complementar fechada, a Entidade busca sempre manter uma consultoria personalizada para seus participantes e futuros participantes. Desta forma, é possível entender as
necessidades e particularidades e auxiliar em uma melhor escolha quando o assunto é optar por
uma previdência complementar e cuidar do futuro.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O Comitê de Investimentos faz parte da estrutura organizacional da JUSPREV. Formado pelos
próprios membros de carreiras públicas, acompanha a performance dos investimentos e analisa propostas e oportunidades de participação em novos negócios, proporcionando ajustes
sempre que necessários junto aos gestores de ativos atuais, que são a SulAmérica Investimentos
e Icatu Vanguarda.
As reuniões constantes do comitê, realizadas ao longo do ano, permitem uma gestão próxima e
transparente dos ativos da Entidade, garantindo segurança ao patrimônio dos participantes.

6

JUSPREV

NOVAS INSTITUIDORAS
O Colégio de Instituidoras da JUSPREV é composto por Associações de Classe de carreira públicas
de todo o país. Em 2017, novas Associações passaram a integrar o órgão colegiado da Entidade.
Ao todo, são mais de 60 Instituidoras na JUSPREV, o que demonstra a união associativa e a crescente reflexão sobre planejamento, atenção e cuidado em relação ao futuro, quando uma renda
complementar se faz necessária.

RECORDE EM APORTES E PORTABILIDADES
O ano de 2017 foi expressivo para a JUSPREV. A Entidade bateu o recorde de aportes realizados,
com contribuições esporádicas que ultrapassaram os 5 milhões. O aumento foi de 53,08%, se
comparado com o ano de 2016.
A realização de portabilidades, isto é, a transferência de outro plano de benefícios ou PGBL para
a JUSPREV, também bateu recorde, com valores que ultrapassaram 5 milhões. O crescimento em
relação a 2016 foi de 68,01%.
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Perspectivas 2018
CRESCIMENTO
Continuar crescendo e garantindo um futuro com segurança e tranquilidade para os participantes
do PLANJUS. Esses são os objetivos da JUSPREV para 2018. Somente entre 2017 e 2018, a JUSPREV
cresceu em mais de 40 milhões em patrimônio.
A Entidade pretende fechar o ano com 250 milhões em patrimônio administrado.

CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES
Em 2018, a JUSPREV realizará a capacitação de todos os seus dirigentes, proporcionando ainda
mais conhecimento e profissionalização para os membros de carreiras públicas que integram os
órgãos colegiados da Entidade.

TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA
Uma gestão focada na excelência e na transparência. Pilares que continuarão a nortear todas as
ações da JUSPREV. Mais que uma previdência complementar associativa, a Entidade oferece um
futuro tranquilo para o participante, sua família e seus beneficiários.
É o cuidado e a proteção em todos os momentos. E neste sentido, preza pelo profissionalismo
e transparência em toda tomada de decisão, na gestão e na apresentação dos resultados
dos investimentos.
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PARTICIPANTES ATIVOS
2.796

2017

2.560

2016

2.491

2015
2014

2.352

2013

2.336
2.222

2012
2.049

2011
1.748

2010
1.338

2009
760

2008

PATRIMÔNIO

R$ 183.191.171,21

2017

R$ 144.131.976,47

2016
R$ 99.311.870,94

2015

R$ 84.507.595,48

2014

R$ 61.160.102,74

2013

R$ 51.402.635,47

2012
2011
2010
2009
2008

R$ 35.449.360,22
R$ 21.062.268,29
R$ 10.046.678,83
R$ 1.982.543,81
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PORTABILIDADE
2017

52

2016

49

2015

26

2014

24

2013

42

2012

42

2011

70

2010

64

2009

R$ 5.375.213,76
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

114

2008 22

R$ 2.233.131,59
R$ 686.097,99

APORTES

R$ 5.811.941,50

2017
R$ 3.796.546,86

2016

R$ 2.891.287,22

2015

R$ 2.566.583,73

2014
2013

R$ 2.849.461,11

2012

R$ 2.876.884,87

2011

R$ 2.530.668,59

2010

R$ 2.533.271,61

2009
2008

R$ 1.492.583,69
R$ 766.758,00
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PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
PERÍODO: 2008 A 2017

vigente: 15
vigente: 15

Aposentadoria Programada: 7
Renda Educacional: 8
Pensão por Morte: 15
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Saúde
financeira
Resumo das Informações sobre os
Investimentos em 31/12/2017
Em atendimento à Política de Investimentos aprovada pelo
Conselho Deliberativo em 16 de dezembro de 2016, os
investimentos da JUSPREV no ano de 2017 obedeceram
aos limites definidos pela Resolução nº 3.792, do CMN,
de 24 de setembro de 2009, abaixo discriminados.
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RECURSOS GARANTIDORES (EM MIL R$)

SEGMENTO

VALOR APLICADO (milhões)

%

Renda Fixa (incluir disponíveis nos fundos)

179.343,93

97,65

Renda Variável

566,39

0,31

Investimentos Estruturados

3.745,43

2,04

Investimentos no Exterior

0,00

0,00

Imóveis

0,00

0,00

Operações com participantes

0,00

0,00

Disponível

24,64

–

Passivo Operacional (Balancetes)

0,00

–

Disponível Contingencial (Balancetes)

0,00

–

183.655,74

100,00

RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO

2015

2016

2017

Portabilidades Recebidas

26

49

52

Adesões

6

214

250

Assistidos

9

13

13

Ativos em 31/12/2017

2.452

2.560

2.796
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COMPARATIVO RENTABILIDADE JUSPREV

INDICADORES
JUSPREV

CDI

%CDI

INPC

IPCA

jan/17

1,08

1,08

99,60

0,42

0,38

fev/17

0,91

0,86

105,66

0,24

0,33

mar/17

1,02

1,05

97,41

0,32

0,25

abr/17

0,72

0,79

91,92

0,08

0,14

mai/17

0,83

0,93

89,27

0,36

0,31

jun/17

0,78

0,81

96,30

-0,30

-0,23

jul/17

0,80

0,80

100,20

0,17

0,24

ago/17

0,95

0,80

118,84

-0,03

0,19

set/17

0,62

0,64

97,25

-0,02

0,16

out/17

0,69

0,64

106,99

0,37

0,42

nov/17

0,59

0,57

103,56

0,18

0,28

dez/17

0,72

0,54

134,61

0,26

0,44

Acumulado 2017

10,16

9,93

102,32

2,07

2,95
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Demonstrações
Contábeis
CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JUSPREV

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
ATIVO
Disponível
Realizável

Execício
Atual

Exercício
Anterior

25

51

em R$ mil
Execício
Atual

Exercício
Anterior

Exigível Operacional

867

707

Gestão Previdencial

724

587

Gestão Administrativa

143

120

PASSIVO

183.778

144.250

Gestão Previdencial

112

103

Gestão Administrativa

35

8

Patrimônio Social

183.002

143.676

Investimentos

183.631

144.139

Patrimônio de
Cobertura do Plano

182.480

143.594

Fundos de Investimentos

183.631

144.139

Provisões Matemáticas

182.480

143.594

Benefícios Concedidos

1.256

1.143

Benefícios a Conceder

181.224

142.451

Fundos

522

82

Fundos Administrativos

522

82

183.869

144.382

Pemanente

66

82

Imobilizado

66

82

TOTAL DO ATIVO

183.869

144.382

TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPS (CONSOLIDADO)

em R$ mil

DESCRIÇÃO

Execício
Atual

Exercício
Anterior

Variação (%)

Patrimonio Social - início do exercício

143.676

113.003

27,14%

Adições

51.364

43.565

17,90%

(+) Contribuições Previdênciais

33.416

26.482

26,23%

(+) Resultado Positivo dos investimentos
- Gestão Previdêncial

14.141

15.104

-6,37%

(+) Receitas Administrativas

3.750

1.970

90,32%

57

19

195,29%

Destinações

-12.038

-12.893

-6,63%

(-) Benefícios

-8.671

-10.540

-17,73%

(-) Despesas Administrativas

-3.367

-2.353

43,10%

Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)

39.326

30.673

28,21%

(+/-) Provisões Matemáticas

38.886

31.036

25,29%

(+/-) Fundos Administrativos

440

-363

-221,00%

183.003

143.676

27,37%

(+) Resultado Positivo dos investimentos
- Gestão Administrativa

TOTAL DO ATIVO

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

JUSPREV

Parecer Atuarial do
Plano de Benefícios
A presente Avaliação Atuarial teve como finalidade apurar o resultado financeiro-atuarial em
31/12/2017 e dimensionar as Provisões Matemáticas do PLANJUS, administrado pelo FUNDO DE
PENSÃO MULTINSTITUÍDO POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA JUSTIÇA - JUSPREV.
Com base em tais informações e no patrimônio para cobertura do plano informado pela Entidade,
foi apurado o resultado técnico do plano.
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 2018. Para tanto,
consideraram-se os parâmetros técnico-atuariais mínimos estabelecidos pela Resolução CGPC n°
18 de 28/2006.
Tal resolução foi alterada pela a CNPC nº 09/2012, estabelecendo novos parâmetros técnicos-atuariais para estruturação do plano de custeio e mensuração dos resultados futuros dos planos de
benefícios. Como principais modificações nota-se a indicação do patamar máximo para hipótese
de juros e a exigência de uma justificativa técnica que comprove sua aderência ao fluxo de receitas
e despesas futuras. Posteriormente a Instrução Previc nº 23, de 26 de junho de 2015 trouxe um
detalhamento maior quanto a adoção da hipótese de juros.
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. Devendo este ser objeto de análise e estudo dos Instituidores e
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 financiamento atuarial e hipóteses atuariais anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2017 resultado de Equilíbrio Técnico.
Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida - 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, 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 31/12/2017.

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 Consultoria desenvolveu um estudo, apresentado à Entidade por meio do RELATÓRIO
DE ADERÊNCIA DAS HIPÓTESES ATUARIAIS - RAH 10/17, a partir do histórico das cotas do PLANJUS,
sendo que no período que compreende os meses de fevereiro/2009 a setembro/2017, apurou-se
uma rentabilidade acumulada de 102,85%. Para o mesmo período, o Índice de referência adotado
(INPC+ 5,00% a.a.) acumulado montou em 155,00%.
Ao analisar apenas os 12 últimos meses que antecederam a elaboração do estudo, observou-se
que os recursos do plano alcançaram uma rentabilidade de 10,23%, enquanto que o Índice de
referência montou em 6,71%, o que representou que a rentabilidade obtida pela entidade superou
em 3,51% o índice de referência.
Tendo em vista se tratar de investimentos de longo prazo, a fundamentação da escolha da hipótese
deve observar nos cenários macroeconômicos futuros. Considerando a duration do passivo de 10
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anos, conforme legislação, atualmente se encontra títulos públicos atrelados ao IPCA (NTN-B), com
vencimento para 2032, cuja rentabilidade gira em torno de 5,20% ao ano.
Desta forma, concluiu-se sendo possível obter rentabilidade similar a utilizada como hipótese de
juros para o plano, sugerindo-se então a manutenção desta no seu patamar atual, qual seja 5,00%.
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.

INTERVALO DE JUROS PARA DURATION DE 10 ANOS
7,00
6,50

6,66

6,00
5,50
5,00
4,50

4,38

4,00
3,50
3,00
5,0

10,0
Max

15,0

20,0

25,0

Min

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.).
Não obstante, sugere-se que as simulações desenvolvidas para se 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.
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PROGRAMA ADMINISTRATIVO
A Lumens Consultoria Atuarial realizou um estudo, a pedido da Entidade, para verificar a possibilidade de 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.
O respectivo estudo foi apresentado ao Conselho Deliberativo por meio do Parecer Técnico ESTUDO PARA REDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA- PT 0086/2017, de 13 de dezembro de 2017.
Para tanto, foram realizadas projeções confrontando as receitas e as despesas esperadas até o
encerramento do exercício de 2019, de modo a identificar as taxas e valores que deveriam ser
praticados para garantir a solvibilidade da Entidade.
Inicialmente elaborou-se um gráfico contemplando a participação de cada uma das principais
receitas percebidas pela JUSPREV, em conformidade com a observação efetuada a partir dos
dados disponíveis dos últimos 12 meses do estudo:

Pró-Labore - Seguradoras: 62,3%
Taxa administradoras: 34,2%
Taxa Carregamento: 0,7%
Rent. Dos Investimentos: 1,4%
Demais Receitas PGA: 1,4%
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Depreendeu-se, portanto, do gráfico acima que a receita oriunda da cobrança da taxa de administração (Gestão dos Ativos) incidente sobre o patrimônio do plano foi responsável por angariar
33,7% de todas as receitas, gerando montante equivalente a R$ R$ 101.696,01 por mês e totalizando R$ 1.220.352,13 nos últimos 12 meses.
Complementarmente, mais da metade das receitas auferidas pela Entidade advêm do repasse da
seguradora em função das contribuições de risco contratadas pelos participantes (62,7%).
Em relação as despesas administrativas, ao se analisar a totalidade das despesas no decorrer dos
últimos 12 meses que antecederam o estudo, percebeu-se uma tendência de elevação proveniente
da inflação e de outros custos inerentes ao negócio. Verificou-se também, que o crescimento da
despesa administrativa foi contínuo, variando de 0,7% a 4,0% em relação ao mês anterior.
Desta forma, a despesa média encontrada nos últimos 12 meses montou em R$ 245.170,68 e a
despesa total representou um montante de R$ 2.942.048,14 no mesmo período.
Ao se analisar os resultados acumulados ao longo dos últimos 5 anos, percebeu-se que por diversas vezes o fluxo de caixa do PGA foi negativo, obrigando seus administradores a recorrerem às
reservas acumuladas no Fundo. Outro fato verificado foi que os recursos oriundos de Pró-labore
foram essenciais para recuperação dos montantes gastos nos momentos de insuficiência do fluxo
de caixa.
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Verificou-se que a JUSPREV reverteu a situação financeira percebida até o primeiro semestre de 2016
e conseguiu encerrar o ano de 2017 com um PGA saudável, possuindo um Fundo Administrativo
equivalente a aproximadamente 480 mil reais em novembro e 521 mil reais em dezembro.
Diante do atual cenário, a entidade passou a avaliar a possibilidade de redução da taxa de administração, com o objetivo de desonerar os participantes.
Para tanto, elaborou-se alguns cenários de projeções, que por sua vez utilizaram hipóteses com o
propósito de estimar o comportamento futuro de alguns fatores.
Após apresentação e amplo intercâmbio sobre os cenários apresentados, o Conselho Deliberativo
aprovou a redução da taxa de administração de 0,8% a.a. para 0,7% a.a., passando a vigorar a
partir de janeiro/2018.

Considerações Finais
Considerando o exposto no presente relatório se conclui que o PLANJUS encontra-se em equilíbrio atuarial e financeiro.
Florianópolis, 28 de março de 2018.
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Manifestação do Conselho
Deliberativo
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 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 2017, e, acatando
o parecer do Conselho Fiscal, manifestam a opinião de que tais documentos merecem aprovação.
Curitiba, PR, 16 de março de 2018.

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
Presidente

VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS
Vice-Presidente

ALCINO OLIVEIRA DE MORAES
Conselheiro Efetivo

ANTONIO PIMENTA GONÇALVES
Conselheiro Efetivo

PAULO MARCO FERREIRA LIMA
Conselheiro Efetivo
CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LIMA
Conselheiro Suplente

SANDRO LOUREIRO MARONES
Conselheiro Efetivo
FLODESMIDT RIANI
Conselheiro Suplente

GILDENOR EUDÓCIO DE
ARAÚJO PIRES JUNIOR
Conselheiro Suplente

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR
Conselheiro Suplente

MARCELINO RODRIGUES
Conselheiro Suplente

VERA GRACE PARANAGUÁ CUNHA
Conselheira Suplente
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Parecer do Conselho Fiscal
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 2017, são de opinião de que tais documentos merecem aprovação.
Curitiba, PR, 16 de março de 2018.

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
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Organograma
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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
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

27

jusprev@jusprev.org.br
0800 052 3434 | 41 3252 3400
Rua Mateus Leme, 2018 Térreo
Centro Cívico
80530-010 Curitiba PR

