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1° ENCONTRO NACIONAL DOS PECULISTAS 

 

 
 

Data: 3 de dezembro de 2014 

 

Local: Hotel Nacional, em Brasília. 

 

Estados presentes: MG – SP – RS – PR – SC – RN – CE – ES - MA e Oposição da BA e do DF 

 

Nº de participantes: 157 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS: 

 

 
 GOVERNO/PREVIC/INTERVENTOR: 

 

1. Exigir o fim da intervenção e ocupação da sede do GEAP/ Previdência do pecúlio; 

 

2. Resgate do nosso pecúlio aos 70 anos sem deságio, para quem não tiver beneficiário; 

 

3. Que a Geap/Previdência faça prestação de contas do pecúlio anualmente, conforme Código 

Civil; 

 

4. Pressão administrativa com o interventor e a Previc para forçar liquidação do pecúlio com a 

devolução do saldo existente para os peculistas de acordo com o multiplicador pago por cada 

peculista; 

 

5. Revisão do pagamento da AFA de 20% para 50% do valor do PPF, beneficiando 

retroativamente aqueles que já receberam os 20% no ato da aposentadoria. 
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 CONGRESSO NACIONAL: 

  

1. Solicitar audiência publica para denunciar à intervenção. 

 

 

 FENASPS E SINDICATOS: 

 

1. Que seja feita auditoria na Geap/Previdência; 

 

2. Denunciar ao Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos e a Imprensa a 

intervenção no  Geap/Previdência, pois   o interventor está fazendo uso do dinheiro sem 

consultar os legítimos donos do mesmo, bem como a apropriação indébita e desvio do 

montante ativo liquido do PPF: fazer pressão política com deputados e senadores; 

 

3. Realizar reuniões nas bases para aprovação da proposta, convocando assembleias estaduais 

culminando com Assembleia Nacional amplamente divulgada para referendo da proposta; 

   

4. Que saiam deste Encontro comissões que tenham a incumbência de discutir profundamente a 

questão do pecúlio e seja formatado um questionário (plebiscito) precedido de um histórico 

sobre as irregularidades ocorridas no Fundo de pecúlio da Geap, para que tenhamos respaldo 

nas nossas ações. Enviar correspondência aos peculistas (talvez resposta com assinatura do 

peculista). Essa correspondência deverá ser enviada para a casa dos peculistas, com pedido 

de resposta (inclusive com porte pago); consulta sobre melhor encaminhamento ao pecúlio; 

 

5. Formular denúncia pública dos desvios financeiros, rateio indevido do patrimônio do pecúlio, 

em seguida ser protocolado na Previc, nos órgãos de defesa do consumidor e no Ministério 

Publico e divulgação desta denúncia na base dos peculistas; 
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6. Realizar assembleias nos estados com indicativo para uma grande assembleia nacional para 

implementar as estratégias necessárias para acabar de vez com os desmandos do pecúlio, que 

atualmente encontra sob a responsabilidade do Geap/Previdência;  

 

7. Convocar assembleia no final de janeiro para ter a decisão final sobre o destino ao pecúlio da 

Geap; 

 

8. Procurar deputados e senadores no Congresso Nacional, representantes dos aposentados e 

pensionistas para ajudar nesta demanda; Solicitar a todos os peculistas que pressione os 

Parlamentares nos seus nos estados que estejam comprometidos em fazer denúncia sobre a 

situação do Pecúlio; 

 

9. Que a carta do Encontro  com as propostas aprovadas e com as assinaturas de todos os 

presentes seja encaminhada  para cada estado elaborando um abaixo - assinado dando apoio 

às propostas desse 1° Encontro dos Peculistas; 

 

10. Que a FENASPS solicite ao GEAP/PREVIDÊNCIA a relação de todos os peculistas para 

eventos futuros; 

 

11. Que todas as propostas discutidas e aprovadas sejam remetidas para a próxima Plenária 

Nacional da FENASPS; 

 

12. Que as propostas aprovadas nos ENAPEC/GEAP sejam registradas em cartório, e 

protocoladas na SPC (Secretaria de Previdência Complementar), bem como as propostas 

deste 1º.  ENAPEN-FENASPS; 

 

13. Que no próximo Encontro Nacional os representantes do pecúlio entreguem essas propostas 

protocoladas na Geap/Previdência.   
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 ASSESSORIA JURÍDICA/FENASPS: 

  

1. Ajuizar ações cabíveis em relação ao pecúlio; Estudar medida jurídica sobre compra de 

patrimônio para funcionamento do GEAP/ Previdência sem consulta prévia aos Peculistas; 

 

 

2. Solicitar ressarcimento via judicial, da apropriação indébita caso o montante do pecúlio seja 

repassado para o Funpresp; 

 

3. Realizar reunião com o Jurídico da Fenasps em janeiro de 2015 para avaliar a situação atual, 

o futuro do patrimônio do pecúlio e apresentar alternativas jurídicas, antes de acontecer o 

próximo Encontro Nacional; 

 

4. No Seminário da Assessoria Jurídica, realizado em setembro de 2014, a assessoria jurídica da 

Fenasps discutiu alguns rumos para a Geap, uma das propostas foi ação contra a segregação 

dos negócios da GEAP. Buscar junto à assessoria jurídica da FENASPS, também outras 

alternativas jurídicas que visem à garantia de maior segurança ao Fundo de pecúlio. 

 

 

 
 

 

 

Brasília, 3 de dezembro de 2014. 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS 
 


