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INTERVENTOR APRESENTA 
MEDIDAS EM ANDAMENTO

RECADASTRAMENTO 
DE PENSIONISTAS 
2018
Participantes que receberam pensão em 2017 têm ate 
31 de maio para realizar a comprovação de vida e a 
atualização dos dados pessoais.

Walter Parente detalhou as ações em reunião com colaboradores.
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MPF ACIONA BNY 
MELLON POR PREJUÍZOS 
AO POSTALIS

RESULTADO DA 
PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO 2017

Banco pode ter que 
devolver R$ 8,2 bilhões 
aos planos.
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Prezado participante,

Esta edição traz esclarecimentos so-
bre a atualidade do Instituto e sobre 
as ações em andamento relativas 
à intervenção. Tais medidas visam 
não somente a dar continuidade ao 
pagamento normal dos benefícios do 
plano BD, mas também a reestruturar 
de forma equilibrada todas as áreas 
da entidade e todos os contratos de 
prestadores de serviço.

Nos artigos a seguir, você ficará sa-
bendo sobre a contratação de empresas 
especializadas que deverão fazer o 
diagnóstico de importantes setores, 
como é o caso da área de tecnologia, 
que terá bem dimensionada a sua 
estrutura de pessoal e de ferramentas 
de trabalho.

Nessa linha, prestadores de serviço 
serão contratados para desenvolver 
outras atividades, entre as quais a 
precificação dos investimentos, audi-
toria independente, cálculo do valor 
atualizado da RTSA e a elaboração de 
uma melhor solução para o plano BD 
e seu déficit. 

Cabe destacar que apesar do enxuga-
mento do quadro funcional, no período 
inicial da intervenção, o Postalis fez a 
contratação de um novo gerente de 
controles internos, por considerar 
esta área de máxima importância para 
o bom funcionamento da entidade. 

Este informativo noticia ainda o acon-
tecimento recente de maior impacto, 
envolvendo o Postalis:  o ajuizamento 
de uma ação civil pública, pelo Minis-
tério Público Federal, contra o banco 
BNY Mellon, cobrando supostos pre-
juízos causados por gestão temerária. 

Nesse quesito, o Postalis deverá con-
tratar em breve um novo escritório de 
advocacia, para atuar como suporte ao 
Ministério Público e da celeridade na 
causa dos participantes.

Aproveito a oportunidade para agra-
decer o apoio dado pelos associados 
e pelas entidades representativas, que 
paulatinamente vêm compreendendo a 
importância e o objetivo da interven-
ção. É o caso da Adcap de Bauru e da 
FAACO, que recentemente se manifes-
taram a favor da medida.

Por fim, ratifico que o objetivo prin-
cipal de todas as ações em curso visa 
a ter resguardados os direitos dos 
participantes do Postalis.

Boa leitura!

Walter Parente 
Interventor

Em encontro realizado no dia 31 de janeiro, 
o interventor do Postalis, Walter de Carva-
lho Parente, apresentou aos funcionários 
do instituto os detalhes sobre o andamento 
dos trabalhos realizados a partir do inicio da 
intervenção. 

Walter Parente falou sobre a reunião, no 
dia 30 de janeiro, com os advogados norte-
americanos Bart Fisher e James Clayborne. 
Eles atuam em favor do Postalis, nos EUA, no 
caso BNY Mellon e vieram se apresentar ao 
interventor e discutir assuntos do contrato. 
Parente solicitou relatórios detalhados 
relativos às ações dos advogados para 
facilitar o acompanhamento pelo instituto.

O interventor ressaltou que o Postalis busca 
um novo escritório de advogados no Brasil, 
visando assistir ao MPF e seguir na defesa 
do Instituto. 

Controle de Risco
Walter Parente salientou que a área de con-
trole de risco, ao seu ver, é uma das mais 
importantes de um instituto de previdência, 
pois fortifica a governança corporativa. Na 
ocasião, Murilo Castellano foi apresentado 
como o novo gerente da área.

Novos contratos
Dentre as ações em andamento, está prevista 
a contratação de empresa especializada para 
fazer um diagnóstico do dimensionamento, 
da qualificação e dos trabalhos executados 
pela Gerência de Tecnologia. A análise 

Interventor apresenta medidas em andamento

apontará se a atual equipe está devidamente 
adequada para o volume de processos e ativi-
dades realizados e, se os sistemas utilizados 
atualmente são os mais adequados para 
atender às demandas do Postalis.

A identificação dos valores justos dos inves-
timentos do instituto, independentemente da 
precificação interna, também será objeto da 
avaliação de empresa especializada.

Auditorias
Além do interventor Walter Parente, atual-
mente há seis técnicos da Previc trabalhando 
no Postalis. A empresa de auditoria inde-
pendente, BDO Trevisan, está examinando 
as demonstrações contábeis relativas a 2017, 
com seus custos pagos pela patrocinadora 
(Correios).

Walter destacou que a empresa de atuária, 
Mercer Brasil, está apurando o cálculo atua-
lizado do valor da RTSA. A partir da definição 
desse valor, o Postalis tentará nova negocia-
ção para o restabelecimento dos pagamentos 
por parte dos Correios. A Mercer também 
foi contratada para elaborar um projeto de 
viabilidade do Plano BD, a fim de evitar sua 
liquidação.

A reunião do interventor com os colaboradores 
deverá acontecer sempre na última quarta-feira 
do mês e servirá como forma de atualização de 
toda a equipe de funcionários sobre as medidas 
da intervenção em andamento. Walter Parente 
reiterou a importância da atuação do Grupo 
de Apoio à Gestão, nomeado por ele logo no 
início do processo. Formado inicialmente por 5 
colaboradores de carreira do Postalis (gerentes 
e assessores de diversas áreas), recentemente 
ao grupo foram incorporados 2 novos mem-
bros: o gerente de Controles Internos e o ge-
rente de Controladoria. Segundo o interventor, 
o grupo é responsável por propor, discutir e 
coordenar as ações de restruturação da entida-
de e tem papel fundamental, pois é constituído 
de pessoas que conhecem o instituto e podem 
auxiliá-lo na tomada de decisões. O grupo de 
apoio à gestão permanece à disposição para 
sanar dúvidas e ouvir sugestões.

Walter Parente detalhou as ações em reunião com colaboradores.
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Uma ação civil pública ajuizada em 17 de janeiro pelo Mi-
nistério Público Federal em São Paulo (MPF/SP), com o 
apoio da Previc e do Postalis, pode fazer com que o banco 
BNY Mellon devolva R$ 8,2 bilhões aos planos de benefí-
cios. De acordo com uma nota institucional da Procuradoria 
da República do Estado de São Paulo, o MPF entendeu que, 
por ser o único administrador dos recursos financeiros do 
Postalis, o banco foi o responsável por atos irregulares 
que dilapidaram o patrimônio da entidade. A ação tramita 
eletronicamente pela 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, 
através do Processo nº. 5001172-70.2018.4.03.6100. 

Ainda de acordo com o comunicado do MPF, a conduta 
do banco obrigou os participantes a arcarem com uma 
contribuição extraordinária de 25,98% (além da ordinária 
de 9%, no caso dos Assistidos) durante 180 meses. 

A ação teve como base o Inquérito Civil Público (ICP) 
n° 1.34.001.007910/2012-11, que noticiou os déficits 
permanentes sofridos pelo Postalis, decorrentes de atos 
irregulares praticados pelo banco em prejuízo do Instituto. 
Uma das demandas da ação é que o BNY Mellon readquira 
as cotas de investimento do Postalis, usando como base os 
valores informados ao fundo de pensão pelo próprio banco, 
totalizando R$ 6,2 bilhões. O valor deverá ser devidamente 
corrigido até sua liquidação. 

O ressarcimento dos valores pagos pelo Postalis por taxas 
de administração referentes aos investimentos no FIC FIDE 
e no fundo Mekong também deve ser feito, segundo a ação 
do MPF. Para as aplicações feitas no FIC FIDE, o valor soli-
citado é de R$ 1,2 milhão. Já para o investimento no fundo 
Mekong, o valor será calculado a partir de informações 
prestadas pelo banco. 

A ação pede ainda que o Postalis receba a indenização de R$ 
1,9 bilhão por danos morais, já que o MPF entendeu que “o 
impacto da administração ruinosa (do Mellon) no Postalis 
é fonte de desconfiança e incerteza para os cerca de 130 
mil participantes do fundo”. De acordo com apurações da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), o banco descumpriu diversas regras da legislação 
vigente. 

MPF aciona BNY Mellon por prejuízos ao 
Postalis

Atos ilícitos 
Como administrador financeiro do Postalis, o BNY Mellon 
tinha o poder de gerir as carteiras próprias e terceirizadas 
da entidade de previdência privada, bem como escolher os 
investimentos, comprar e vender, administrar os valores 
investidos e a obrigação de vetar operações temerárias que 
pudessem causar prejuízos. 

De acordo com a investigação da Previc, vários investi-
mentos feitos pelo banco não estavam de acordo com a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.792, que 
estabelece limites para a alocação de recursos, dependendo 
da classifica¬ção do investimento e seu grau de risco. Al-
guns investimentos, por exemplo, utilizavam mais de 49% 
do patrimônio do Postalis, quando o limite legal seria de 
apenas 25%. O banco também deixava de cumprir prazos 
legais para eliminar os desenquadramentos, “deixando 
de observar as condições de segurança e diversificação 
do investimento, gerando um risco e consequentemente 
causando prejuízos financeiros ao Postalis”, segundo a nota 
institucional divulgada pela Procuradoria da República do 
Estado de São Paulo. 

O BNY Mellon é acusado também de ausência de análise de 
risco, quebra de dever fiduciário e prejuízo de rentabilidade 
e segurança. O banco teria descumprido o artigo 30 da 
Resolução CMN nº 3.792, que estabelece que “a aquisição 
de títulos e valores mobiliários nos segmentos de renda 
fixa e variável, assim como a prestação de garantias em 
investimento de Sociedades de Propósito Específico (SPE), 
devem ser precedidas de análise de risco”. 

Diversos investimentos feitos pelo banco não passavam 
sequer por uma análise de risco e, os que passavam pela 
mensuração, não eram avaliados. Foram detectados inves-
timentos adquiridos por valores muito superiores ao que de 
fato valiam, bem como casos em que o Postalis havia pago 
até quatro vezes mais que os outros cotistas, recebendo 
apenas um quinto das cotas. De acordo com a avaliação do 
MPF, o banco não teria atuado com boa-fé como administra-
dor dos fundos, causando danos ao patrimônio da entidade. 

Leia a nota institucional da Procuradoria da República do 
Estado de São Paulo, no link.
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Os resultados deste ano indicaram melhoria na percepção 
dos participantes sobre o Postalis em relação a 2016. De 
modo geral, o Grau de Concordância aumentou, ou seja: 
resultados classificados como “ótimo” ou “bom” foram 
superiores aos da edição passada. Os resultados positivos 
quebram a tendência de queda de edições anteriores.

Os bons indicadores foram notados, especialmente, na ava-
liação do site e do Jornal do Postalis. Com relação ao ano 
anterior, estes dois quesitos tiveram variação positiva do 
Grau de Concordância da ordem de 6,1 pontos percentuais. 
Vários outro itens também tiveram bons retornos, como o 
Relatório Anual de Informações e o Postalis Online, com 
variações positivas de 5,6 p.p e 7,3 p.p, respectivamente.

Cerca de 51% dos participantes assistidos declararam-se 
satisfeitos com os produtos e serviços prestados pelo Pos-
talis, enquanto 37% dos participantes ativos declararam-se 
atendidos em relação às suas expectativas.

A enquete foi produzida pela Bridge Research – Instituto 
de Pesquisa. A empresa utilizou um questionário enviado 
por e-mail, a 1.119 participantes, escolhidos por sorteio, 
que puderam dar a sua opinião sobre o Postalis. A amostra 
serviu para representar o universo de mais de 110 mil par-
ticipantes do Instituto. As respostas foram coletadas entre 
os meses de setembro e outubro de 2017.

A novidade em 2017 foi a liberação do link da pesquisa 
nas redes internas dos Correios. Com a medida, os parti-
cipantes puderam responder às perguntas diretamente dos 
computadores da empresa, facilitando a adesão.

Para saber mais acesse: Resultado Completo da Pesquisa

Pesquisa de Satisfação 2017

Site
Informativo Jornal do Postalis
Relatório Anual de Informações
Postalis Online
Fale Conosco
Atendimento Núcleos Regionais
Atuação dos Colaboradores
Atuação da Diretoria
Atuação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Transparência
Confiabilidade
Sustentabilidade
Recomendação
Satisfação Geral

52,3%
35,6%
27,6%
49,5%
25,2%
58,7%
58,4%
11,7%
12,4%

10%
11%
8%

33,4%
28,9%

58,4%
41,7%
33,2%
56,8%
24,1%
56,4%
55,7%
16,5%
13,1%
14,5%
14,8%
12,6%
45,6%
39,2%

+6,1p.p
2016 2017 Variação 2016-2017

+6,1p.p
+5,6p.p
+7,3p.p
-1,1p.p
-2,3p.p
-2,7p.p
+4,8p.p
+0,7p.p
+4,5p.p
+3,8p.p
+4,6p.p

+12,2p.p
+10,3p.p

Comunicação

Atendimento

Administração
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A Solenidade Comemorativa do Dia do Aposentado, 
tradicional evento organizado pela Abrapp – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, ocorreu no dia 24 de janeiro, em São Paulo. 

Na edição deste ano foram homenageados 57 aposentados 
pertencentes a 53 associadas. Cada um deles recebeu um 
diploma de seu patrono ou patronesse - dirigente ou profis-
sional do quadro de sua entidade. A homenagem simbolizou 
o agradecimento pela confiança atribuída à proposta de 
aposentadoria garantida pelas entidades fechadas.

O aposentado Roberto Jacob Alquatti - presidente da 

ABRAPP comemora o Dia do Aposentado 

Serviço postal completa 
355 anos
Os Correios comemoraram, no dia 25 de janeiro, os 355 
anos de serviço postal no Brasil e o Dia do Carteiro, o 
profissional símbolo da patrocinadora. 

Atualmente, os carteiros representam mais de 50% do 
efetivo total da estatal, com mais de 60 mil profissionais 
comprometidos com essa atividade no Brasil. Juntos, per-
correm 629 mil quilômetros — quase 16 voltas ao redor 
da Terra — para distribuir em média 34 milhões de objetos 
por dia. Os carteiros são responsáveis pela entrega de mais 
de 8 bilhões de cartas e encomendas por ano. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), criada 
em 1969, completou 49 anos.

Associação Gaúcha dos Aposentados dos Correios – 
AGACOR - foi o homenageado na cerimônia e representou 
os mais de 140 mil participantes do Postalis. Ele recebeu 
o diploma das mãos da Gerente de Atendimento, Ediléia 
Fonseca.

Núcleos Regionais
Em praticamente todo o Brasil, o Dia do Aposentado foi 
comemorado com palestras, shows musicais, esquetes de 
comediantes, sorteios de brindes, cafés da manhã e lanches 
organizados pelos Núcleos Regionais Postalis, com apoio 
das associações de aposentados. 
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Comprovante de Rendimentos 2017 
disponível no Postalis Online

Os Comprovantes de Rendimentos e Declarações para Fins 
de Imposto de Renda relativos à DIRF 2018/2017 já foram 
encaminhados às residências e estão disponíveis para 
consulta no aplicativo Postalis Online.

A DIRF emitida pelo Postalis abrange todos os Assistidos 
(Aposentados e Pensionistas), os participantes que 
receberam Benefício de Auxilio-Doença em 2017 e, ainda, 
os ex-participantes que receberam Resgate no ano passado. 
Os participantes ativos que não se encaixam nesses casos, 
ou seja, cujas contribuições ao Postalis foram feitas 
exclusivamente por intermédio da patrocinadora, receberão 
o comprovante emitido pelos Correios.

Estão disponíveis ainda os descritivos de pagamento de 

Conheça o boletim Postalis em Números

Alocação da carteira de investimentos

Volume de arrecadação

Pagamento de benefícios

Evolução do patrimônio

Reservas matemáticas

Rentabilidade dos planos de benefícios

CONHEÇA O BOLETIM:
Veja algumas das informações 
disponiveis no Postalis 
em Números

Participantes Ativos terão suas informações emitidas pelos Correios.

Lançado em 2014, o boletim Postalis em Números aponta dados 
importantes sobre a gestão do Instituto. Informações como volume 
de arrecadação, alocação da carteira de investimentos e rentabilidade 
dos planos de benefícios podem ser encontradas no documento, 
publicado mensalmente e divulgado no site e no Jornal do Postalis.

O boletim é divulgado sempre 45 dias após o encerramento do 
mês de referência, por conta dos prazos de fechamento contábil. O 
objetivo do levantamento é fomentar a transparência, permitindo que 
os participantes acompanhem de perto a gestão do Postalis.

Boletins financeiros periódicos são importantes para que as em-
presas se organizem para pensar em investimentos para melhorias 
estruturais, produtos ou inovação. Os levantamentos são também 
importantes ferramentas na gestão do capital de giro.

Participantes que tenham dúvidas sobre o Boletim Postalis 
em números podem mandar perguntas para a Assessoria  
de Comunicação do Postalis pelo seguinte e-mail:  
ass.comunicacao@postalis.com.br.

Empréstimo, da UNIMED, de recolhimento contributivo de 
Autopatrocínio e de recolhimento contributivo efetuado fora 
de folha de pagamento. Para obter o(s) comprovante(s), 
acesse o Postalis Online, faça o login com a senha e selecione 
a opção desejada.

Lembramos que, a declaração do IR se dará no período 
de 01/03/2018 a 30/04/2018 e que os comprovantes 
de rendimentos também foram enviados pelos Correios 
para as residências dos aposentados e pensionistas do 
Postalis. É importante ficar atento ao prazo de entrega 
da declaração. O não cumprimento do prazo implica em 
multa, cujo valor pode variar de R$165,74 a 20% do 
imposto devido.
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Expediente

Site: postalis.org.br - E-mail: ass.
comunicacao@postalis.com.br

End. SCS QD. 3 Bl. A nº 119 Ed.Pos-
talis CEP 70300-903 - Brasília - DF 

Tel.: (61) 2102-6966

CONSELHO DELIBERATIVO
 Sob intervenção da Previc – 
Superintendência Nacional de  
Previdência Complementar, 

desde 04/10/2017, conforme 
Portarias nº 955 e 956 publicadas no 

Diário Oficial da União.
 

CONSELHO FISCAL
Sob intervenção da Previc –  
Superintendência Nacional  

de Previdência Complementar, 
desde 04/10/2017, conforme 

Portarias nº 955 e 956 publicadas no 
Diário Oficial da União.

DIRETORIA EXECUTIVA
Sob intervenção da Previc –  
Superintendência Nacional  

de Previdência Complementar, 
desde 04/10/2017, conforme 

Portarias nº 955 e 956 publicadas no 
Diário Oficial da União.

 
Coordenação e Revisão

Assessoria de Comunicação  
do Postalis

 ass.comunicacao@postalis.com.br

Produção e Diagramação
Conversa Coletivo de Comunicação 

Criativa coletivoconversa.com.br 
Projeto Gráfico 

Jorge Verlindo e Cadu Pelicelli.

Anualmente, os participantes do Postalis que receberam pensão no ano anterior devem 
realizar o recadastramento. Em 2018, o prazo será de 08 de março a 31 de maio. 

O recadastramento anual é importante para a comprovação de vida e atualização 
dos dados pessoais. A ação garante a regularidade do pagamento dos benefícios e a 
participação é obrigatória.

Pensionistas que não atualizarem seus dados terão o pagamento do benefício suspenso 
a partir do mês seguinte ao encerramento do prazo. 

Realizá-lo é simples: O Postalis enviou para o endereço dos(as) pensionistas um 
formulário preenchido com os dados que constam atualmente no cadastro. Em caso de 
necessidade de correção das informações, o(a) recebedor(a) pensão deverá entrar em 
contato com o Núcleo Regional Postalis para solicitar as correções e emissão de um 
novo formulário. O participante deve comparecer ao NRP com os comprovantes que 
validem as modificações. Um novo formulário será gerado com os dados atualizados. 

O recadastramento deve ser feito pessoalmente nos Núcleos Regionais mediante 
a apresentação de documentos pessoais. Lembrando que o atendimento nos Nú-
cleos deve ser previamente agendado. Saiba como fazer o agendamento acessando  
http://www.postalis.org.br/agende-seu-atendimento-nucleo-regional-postalis/ .

Caso o participante esteja viajando ou temporariamente lotado em outras regionais, o 
atendimento poderá ser feito em um Núcleo diferente daquele ao qual o participante 
esteja vinculado. 

Recadastramento de 
Pensionistas 2018

Para mais 
informações sobre o 

recadastramento anual

clique aqui

Prazo vai até 31 de maio. Participantes que receberam pensão em 2017 têm 
que realizar a comprovação de vida e a atualização dos dados pessoais.




