
REUNIÃO COM O MINISTRO DA PREVIDÊNCIA 

 

(28/03/2011) 

 
 
O Ministro da 
Previdência Social – 
Garibaldi Alves Filho 
- recebeu em seu 
gabinete no dia 28 
próximo passado 
membros da 
Diretoria Executiva 
da FENASPE e 
Conselheiros da 

Petros eleitos pelos participantes. Participaram ainda da reunião o 
Assessor parlamentar da Fenaspe Ulisses Rapassi e Assessor 
Jurídico dos Conselheiros Eleitos, Dr. Luis Antônio Castagna 
Maia, autor da pré-proposta de resolução entregue ao Ministro. 
 
A FENASPE por intermédio de seu Presidente, ao tempo em que 
agradeceu a concessão da audiência, informou ao ministro que a 
Federação e suas afiliadas desejam sucesso na nova gestão e, 
humildemente, oferece colaboração propondo que se desenvolva 
um Projeto de Estado para a previdência social oficial e para a 
complementar pública e privada. 
 
A Previdência Social em nosso país precisa deixar de ser apenas 
um Projeto de Governo para que tenha regras estáveis e 
duradouras, transmitindo confiança às sucessivas gerações de 
trabalhadores no presente e garantia de qualidade de vida aos 
“envelhecentes”, de forma sustentável. 
 
Na pauta programada, além do projeto mencionado, constaram: a 
solicitação ao Ministro para que oriente à diretoria da PREVIC – 
Superintendência Nacional da Previdência Complementar, na 
reunião representada por seu Diretor de Análise Técnico - Carlos 
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De Paula, para que aquela Autarquia se abstenha de dar 
seguimento a processos de retirada de patrocínio até que o 
Conselho Nacional da Previdência Complementar estabeleça nova 
Resolução para disciplinar os processos de retiradas de 
patrocínios com garantia de todos os direitos dos participantes, 
principalmente aos que já estão em gozo de benefício. 
 
Na oportunidade foram apresentados ao Ministro os casos bem 
sucedidos de Fundações e de Planos que permaneceram na forma 
de autogestão com sucesso, entre outros, como a CENTRUS que 
não tem mais o patrocínio do Banco Central; a garantia dada pela 
PETROS aos assistidos remanescentes do Plano Petros 
Multipatrocinado original cujas patrocinadoras INTERBRÁS e 
PETROMISA foram extintas pelo Governo, mas os assistidos 
permaneceram com seus direitos garantidos. 
 
Como prova de colaboração, a FENASPE entregou ao Ministro e 
ao Diretor da PREVIC uma pré-minuta de Resolução para ser 
analisada para proposição ao Conselho Nacional da Previdência 
Social, visando disciplinar os processos de retirada de patrocínios 
com vistas à plena garantia dos direitos dos participantes. 
 
Foi entregue ao Ministro e ao Diretor da PREVIC cópias de 
requerimentos, já do conhecimento daquele órgão,  assinados por 
Conselheiros Eleitos da Petros, reiterando solicitações de 
providências do Diretor Superintendente da PREVIC para: reabrir 
processo administrativo visando solução de problemas de gestão 
corporativa existentes na Petros, de extrema importância para os 
participantes e assistidos.  
 
Entre as questões apresentadas está a necessidade de 
cumprimento da Constituição Federal, como conseqüência do 
disposto na Emenda Constitucional Nº 20, determinando 
condições para o pleno exercício do mandato dos Conselheiros 
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eleitos e de real paridade na gestão e nos três Colegiados: 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
 
Os Conselheiros Eleitos demonstraram que os vários problemas 
apontados são causadores dos milhares de ações judiciais que, 

inclusive já provocaram 
Orientação 

Jurisprudencial do TST 
– Tribunal Superior do 
Trabalho favorável aos 
participantes, mas que 
através de recursos 
sucessivos a direção da 
Fundação está 
procrastinando a 

execução dos direitos líquidos e certos dos participantes e 
assistidos, conforme previsto no Regulamento do Plano de 
Benefícios da Petros, o que foi, praticamente pacificado pelo TST. 
 
Agora, vamos aguardar as providências esperadas. 
 
Paulo Teixeira Brandão 
Diretor Jurídico da FENASPE e da AEPET. 
Diretor Secretário da APAPE 
Conselheiro Deliberativo da Petros - Eleito 
 
 
 
   


