
II SIMPÓSIO sobre FUNDOS de 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
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Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2018 

Associação de Aposentados, Funcionários e Pensionistas do Banco do Brasil 



POSTALIS 

PREVIC 

SISTEMA 
UM RETRATO DO BRASIL DE HOJE. 



Luiz Alberto nasceu em Sergipe, mas também é piauiense e mineiro. 
 
• Formado em Ciências Contábeis. Estudou Filosofia, Economia e Comunicação Social. 

• Empregado dos Correios desde 2000; 

• Presidente da ADCAP - Minas – Associação dos Profissionais dos Correios, (2004 - 2010); 

• Diretor de Comunicações da ADCAP Nacional (2007 – 2010); 

• Presidente Nacional da ADCAP, por dois mandatos (2010 – 2016); 

• Começou a denunciar os problemas no Postalis em 2011; 

• Participou de diversas audiências públicas sobre o Postalis (Câmara Federal e Senado) 

realizadas em 2013, 2014, 2015 e 2018; 

• Como presidente da Adcap pediu, em 2014, uma intervenção da Previc no Postalis (junto 

com outras entidades representativas dos participantes). Não foi atendido! 

• Primeiro depoente da CPI dos Fundos de Pensão da Câmara dos Deputados (2015); 

• Primeiro Diretor do Postalis Eleito pelos participantes (+ de 53% dos votos); 

• Tomou posse em 14 de junho de 2016, como Diretor Administrativo-Financeiro do Postalis; 

• Cassado pela Intervenção decretada pela PREVIC em 03 de outubro de 2017. 



Objetivo 
 

Chamar atenção para os riscos que correm 

os participantes dos Fundos de Pensão 

(EFPC), pela situação atual e pela forma de 

atuação da PREVIC. 
 
Case: Intervenção no Postalis.  
 
Abordando apenas a forma como foi feita. 
 



Não me peça que eu lhe faça  

uma canção como se deve 

Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve 

SONS, PALAVRAS, SÃO NAVALHAS 

E eu não posso cantar como convém,  

sem querer ferir ninguém. 

                                                Belchior. 



PREVIC e sua DIRETORIA 



Regimento Interno da Previc 



Decreto n.º  8992, de 20 de fevereiro de 2017 



Decreto n.º  8992, de 20 de fevereiro de 2017 

Três diretores que 

foram exonerados 

não eram do 

quadro próprio da 

Previc.  

 

Eram cedidos de 

outros órgãos e, 

segundo a lei, 

deveriam ter 

retornado aos 

órgãos de origem. 

Orientação Normativa n.º 4, de 12/06/2015 - MPOG 







 

 

O artigo 38, da Lei 8.112, e a 

redação dada pela Lei 9.527 

estabelece: 

 

Art. 38.  Os servidores investidos 

em cargo ou função de direção ou 

chefia e os ocupantes de cargo de 

Natureza Especial terão 

substitutos indicados 

no regimento interno 
ou, no caso de omissão, 

previamente designados pelo 

dirigente máximo do órgão ou 

entidade.       
 

      



Regimento Interno da Previc 

Para ter substituto tem que ter o Diretor.  

E, para ter Diretor, precisa ter a nomeação feita  

pelo Presidente da República.  



RESUMO 
 

• Três diretores não são do quadro de empregados da Previc; 

• Estavam cedidos para ocuparem funções que foram extintas 

pelo Decreto 8.992 (20/02/17); 

• O Decreto exonerou todos os ocupantes de funções. Pela lei, 

deveriam ter retornado aos órgãos de origem; 

• A estrutura da Previc não prevê os cargos de Diretor-Substituto; 



• O Regimento Interno da Previc estabelece os critérios de 

substituição eventual dos diretores da Previc; 

• Os cargos da diretoria da Previc permanecem oficialmente vagos 

até hoje, pois ninguém foi legalmente nomeado; 

• O Ministro da Fazenda fez designações para a ocupação de 

cargos inexistentes na estrutura da Previc, ignorando as regras 

legais (a nomeação é prerrogativa do Presidente da República; 

a substituição deve seguir as regras do regimento Interno). 



Decreto n.º  8992, de 20 de fevereiro de 2017 









INTERVENÇÃO 

PROCESSO NORMAL 



• Fiscalização – NOTAS TÉCNICAS de apuração. 

PROCESSO NORMAL 

• Coordenador da área de Fiscalização – Analisa e elabora outra 

NOTA TÉCNICA, para apreciação do Diretor de Fiscalização. 

• Diretor de Fiscalização – Analisa a NOTA TÉCNICA e, se 

concordar com a proposta de Intervenção, encaminha para a 

deliberação da Diretoria Colegiada. 

• Decisão Final, pela Diretoria Colegiada (DICOL), em Reunião. 

Entre cada fase, a instituição pode se manifestar, fazer recurso, etc. 







PROCESSO NORMAL PARA DECRETAR UMA INTERVENÇÃO, 

SEGUNDO O DIR. FISCALIZAÇÃO DA PREVIC 



PROCESSO NORMAL PARA DECRETAR UMA INTERVENÇÃO, 

SEGUNDO O DIR. FISCALIZAÇÃO DA PREVIC 



03 de OUTUBRO de 2017 

INTERVENÇÃO no POSTALIS 



COMO FOI FEITA A INTERVENÇÃO 

• Proposta pela Nota Técnica 1410, que foi baseada em outras NTs.  



Produção das Notas Técnicas. Decretação da Intervenção. 

1 2 

3 



OBJETIVO: 

Verificar 

Contabilização. 

DATA 



NOTA 1381 

NÃO TEM ASSINATURA ELETRÔNICA NO SISTEMA SEI! 

CONCLUSÃO:  

Trata de  

aplicação de  

Recursos 



NOTA 1381 - INCONSISTÊNCIAS 

3.  A Nota não tem assinatura eletrônica no Sistema SEI. 

1.  Data: ordem cronológica divergente. As Notas 1376 e 1380, de 

numeração inferior, foram feitas dez dias depois da nota 1381; 
 

2.  Divergência entre objetivo e a conclusão: O objetivo é analisar 

a CONTABILIZAÇÃO. A conclusão trata de APLICAÇÃO DE 

RECURSOS EM DESACORDO COM AS NORMAS; 



RESUMO 
 

• Notas feitas em série e de forma apressada; 

• Em sete dias úteis foram feitas todas as Notas e a Reunião que 

decretou a Intervenção; 

• A Intervenção foi feita por “constatação de fatos que INDICAVAM”...; 

• Os órgãos estatutários do Postalis sequer foram comunicados e 

não tiveram a oportunidade de fazer qualquer tipo de 

manifestação. 



RESUMO COMPARATIVO 

ELETROCEEE POSTALIS 

INÍCIO DO PROCESSO 02/09/2016 25/09/2017 

APROVAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

28/08/2017 03/10/2017 

DURAÇÃO DO PROCESSO 362 dias 9 (nove) dias 



Ao contrário da Intervenção feita na Fundação 

ELETROCEEE, a PREVIC não deu a oportunidade de 

ampla defesa e do contraditório ao POSTALIS. Ou 

seja, não houve o devido processo legal consagrado 

na Constituição Federal. 



SOBRE A REUNIÃO DA  

DIRETORIA COLEGIADA  

DA PREVIC 



Regimento Interno da Previc 



ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - PREVIC 



COMO FOI FEITA A INTERVENÇÃO 



NOTA 1410 



Se a Nota Técnica que propõe a 

Intervenção foi concluída no mesmo 

dia da reunião, como pôde ser feita 

a convocação com dois dias úteis 

de antecedência, conforme 

determina o Regimento Interno? 



ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - PREVIC 



Como 

participou  

de reunião  

em Brasília,  

se estava  

em São Paulo? 



ATA DA REUNIÃO x NOTA TÉCNICA 1410 



A Nota Técnica que propõe a 

Intervenção foi concluída 10 (dez) 

minutos após o início da Reunião da 

Diretoria Colegiada (DICOL). 











CONTEXTO 

1. No dia 12 de setembro/2017 entra na justiça o pedido de deflagração da 

Operação PAUSARE; 

2. Um dos objetivos da Operação é investigar a OMISSÃO da Previc no 

rombo do POSTALIS; 

3. O Relatório da CPI dos Fundos de Pensão fez apontamentos nessa 

direção; 

4. Acórdão do TCU, apesar de não definir responsabilizações, é explícito 

quanto à omissão da Previc. 

 



1. PREVIC e a Diretoria Colegiada – composição, 

nomeação, irregularidades, cargos vagos e as 

regras para a Reunião da Diretoria Colegiada e o 

descumprimento das leis.   

O QUE JÁ VIMOS? 

2. INTERVENÇÃO – diferenças entre um 

processo normal e a forma que foi adotada no 

POSTALIS (desrespeito ao processo legal e 

diversas outras inconformidades). 



Indícios explícitos de que: 

     - não houve o devido processo legal; 

     - as Notas Técnicas foram feitas em série; 

     - não houve reunião, segundo o Procurador-   

Geral da Previc. 

 

 

O QUE JÁ VIMOS? 



PREVIC, POSTALIS, SISTEMA 

1. Os participantes do Postalis são os maiores prejudicados pela atuação da 

PREVIC. No passado, pela omissão ou negligência, reconhecida pela CPI, pelo 

TCU e que está sendo investigada pela Operação Pausare; no presente, pela 

intervenção construída da forma que foi e pelo que está sendo feito durante a 

intervenção. 
 
2. Do que é capaz um órgão regulador assim constituído e que age da forma que 

foi exposta nesta apresentação?  
 
3. No momento em que todas as irregularidades forem reconhecidas (e serão), 

como ficarão todos os atos emanados de uma diretoria que ocupa a função 

irregularmente? 
 

4. Isso gera insegurança em todo o sistema. 
 



PREVIC – A SAÍDA 

• Criação de uma Agência Reguladora. 
 

•  Diretoria composta por membros com comprovado 

conhecimento, tanto em previdência  como em 

investimentos. 
 

• Diretores com mandato sem possibilidade de 

interrupção, exceto por renúncia ou crime. 



 

Mas não se preocupe, meu amigo,  

com os horrores que eu lhe digo 

Isso é somente uma canção 

A vida realmente é diferente 

Quer dizer, AO VIVO É MUITO PIOR! 

                                                                                        Belchior. 

OBRIGADO! 
Luiz Alberto (61) 98262-3531  / (31) 99105-4578    luiz-menezes@uol.com.br 

 


