INDICAÇÃO N.º
DE 2014.
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere ao Ministério da Previdência Social,
com cópia à PREVIC, atenção especial à
reivindicação das entidades ADCAP, FINDECT
E ANAPOST sobre a situação financeira do
Postalis, nos termos em que especifica.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência Social,

A Liderança do Partido Popular Socialista na Câmara dos Deputados
tem recebido diversas correspondências de participantes do Postalis - Instituto
de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – preocupados com a sua
situação financeira “ruinosa”. O Postalis é o maior fundo de pensão do Brasil
em número de contribuintes.
Na esteira desses acontecimentos, em 20 de agosto do corrente ano as
entidades ADCAP – Associação dos Profissionais dos Correios, FINDECT –
Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e ANAPOST – Associação Nacional dos Participantes do Postalis
protocolaram uma notificação junto à PREVIC (Superintendência Nacional de
Previdência Complementar). Nela consta um relato do que vem ocorrendo na
entidade, juntamente com algumas sugestões.
Entre as medidas solicitadas, as entidades sugerem que a PREVIC
instaure procedimento administrativo para analisar a fundo os prejuízos

alcançados pelo Postalis e, uma vez apurados causas e prejuízos, seja
decretada intervenção do Postalis. Essas ações, lembram os notificantes, não
devem causar quaisquer prejuízos aos participantes e beneficiários do Postalis,
como interrupção nos benefícios oferecidos.
A preocupação dessas associações com a saúde financeira do Postalis se
fundamenta em uma série de notícias que corroboram a problemática que vem
sendo enfrentada por essa entidade fechada de previdência complementar.
Segundo as entidades supra citadas, durante a “358ª Reunião Ordinária
do Conselho Fiscal da Postalis - 2014” foi citado que no mês de abril de 2014
o Plano de Benefícios apresentou déficit técnico de R$1,18 bilhão,
acumulando um déficit de R$1,85 bilhão, equivalente a 25,05% da Provisão
Matemática. A título comparativo, o Plano Postalprev, no mesmo período,
deteve déficit de R$17 milhões, acumulando déficit de R$3,8 milhões. O
déficit técnico consolidado, considerando-se somente o presente exercício,
chegou a R$927 milhões. A partir dos dados apresentados em relatório
econômico-financeiro de abril/2014, é esperado que os recursos garantidores
do Plano PBD não cobrirão integralmente os compromissos projetados no
longo prazo, o que acarretará, certamente, em novos prejuízos aos “ecetistas”,
que deverão arcar com parte do déficit, mais uma vez.
Esse, afinal, é um prejuízo atuarial bastante significativo, ainda mais se
levarmos em consideração que o principal fundo do Postalis possui patrimônio
de R$ 5,4 bilhões. Diante disso, os participantes temem um aumento na
contribuição mensal para cobrir o rombo e, ainda assim, não ter o retorno
esperado em suas aposentadorias. O caso do AERUS, fundo de pensão das
extintas Varig e Transbrasil – um sofrimento de centenas de aposentados e
pensionistas acompanhado por nós com bastante preocupação – deve servir de
alerta a esse caso.

Os dados merecem maior investigação, mas até agora há indícios
concretos de má gestão dos recursos e possíveis desvios de dinheiro. Somente
nos últimos anos, o Postalis perdeu grande parte de seus recursos com
investimentos no mínimo suspeitos – e desastrosos do ponto de vista contábil como com a compra da dívida argentina pelo Bank of New York Mellon e as
aplicações nos bancos Cruzeiro do Sul e BVA ou na financeira Oboé, todos
liquidados pelo Banco Central. No pano de fundo dessa desordem quanto à
gestão dos recursos, existem fortes suspeitas de que as indicações políticas
para os cargos de direção do Postalis sejam uma variável determinante nesses
resultados desastrosos.
Em face da clara relevância das solicitações encaminhadas pelas
entidades e da preocupação com o futuro dos funcionários da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, que contribuíram, contribuem e
dependem da saúde financeira do Postalis, é que encaminhamos a presente
Indicação, solicitando a Vossa Excelência prioridade de atendimento e
especial atenção ao pleito e à preocupação dos cerca de 130 mil participantes
do Postalis.

Sala das Sessões, em

de agosto de 2014.

Deputado RUBENS BUENO
PPS/PR

REQUERIMENTO N.º

DE 2014

(Do Sr. Rubens Bueno)
Requer o envio de Indicação ao Ministério da
Previdência Social, com cópia à PREVIC,
sugerindo atenção especial à reivindicação das
entidades ADCAP, FINDECT E ANAPOST
sobre a situação financeira do Postalis, nos
termos em que especifica.

Senhor Presidente:

Com fundamento nos termos do art. 113, inciso e § 1º, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que seja
encaminhada ao Ministro da Previdência Social, Sr. GARIBALDI ALVES
FILHO, com cópia à PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência
Complementar), Indicação anexa, sugerindo atenção especial à reivindicação
das entidades ADCAP, FINDECT E ANAPOST sobre a situação financeira
do Postalis (Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos), nos
termos em que especifica.

Sala das Sessões, em

de agosto de 2014.

Deputado RUBENS BUENO
PPS/PR

