
 
 

COMUNICADO AOS PARTICIPANTES DO SERPROS 

  

Nº 07 – 08/08/2016 

  

Conselheiros Deliberativo Eleitos 

Alexandre Jordão, Luiz Antonio Martins e Mauro Roberto   Simião 

  

  

Nova ilegalidade na Reunião Extraordinária do CDE, realizada em Brasília 

  

CONSELHEIROS INDICADOS POR MAZONI RATIFICAM 
NOMEAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPROS, 

JULGADAS NULAS PELA PREVIC, 

E TODOS OS ATOS PRATICADOS, INCLUINDO A DEMISSÃO 
SUMÁRIA 

DE TRÊS DOS NOSSOS MELHORES GERENTES 

  

         Decisão contrariou posição da Diretoria do Patrocinador SERPRO, que se 
posicionou formalmente a favor de mudança da Diretoria do SERPROS, 
demonstrando que o patrocinador, de fato, não tem representação no Conselho 
Deliberativo da Entidade. 

  

         SERPROS pós-intervenção (com exceção apenas do Conselho Fiscal) continua 
a ser controlado pelo grupo político-partidário punido pela PREVIC por ter 
realizado aplicações irregulares de alto risco de cerca de R$ 1,2 bilhão (quase 25% 
do patrimônio dos planos), com mais de R$ 500 milhões já provisionados para 
cobertura de perdas, grande parte considerada de mais do que improvável 
recuperação. 

  



         Presidente do CDE, Marcos Benjamin, com apoio de Eunides Chaves e André 
Fernandes, impõe presença na reunião do advogado particular que contrataram, 
em total desrespeito ao SERPROS, mesmo contra opinião dos Conselheiros Eleitos 
e até mesmo do Diretor de Administração do SERPRO e de representante do 
Diretor de Fiscalização da PREVIC, presentes na reunião. Com medo de se 
exporem aos participantes da Sede, impuseram mais gastos para o SERPROS, 
realizando a reunião em um hotel. 

  

         Presidente do CDE, Marcos Benjamin, com apoio de Eunides Chaves e André 
Fernandes, recusa colocar em votação proposta dos Conselheiros Eleitos para 
determinar à Diretoria Executiva do SERPROS suspensão imediata de operação, 
não aprovada pelo CDE, de transferência entre fundos de títulos públicos no valor 
de R$ 200 milhões, operação esta que pode trazer novos riscos aos nossos 
investimentos. 

  

         Conselheiros Eleitos não participam da votação e apresentam nova denúncia à 
PREVIC, solicitando que a anulação das decisões da reunião e adoção de 
providências urgentes para impedir qualquer nova perda de investimentos 
considerados de difícil recuperação, INCLUSIVE CONSIDERANDO A 
POSSIBILIDADE DE UMA NOVA INTERVENÇÃO. 

  

Repúdio à “Ética e Transparência” de André Fernandes 

  

Apresentamos a nossa solidariedade aos 412 (quatrocentos e doze) 
participantes que votaram em André Fernandes nas eleições realizadas em 
abril passado e estão sendo desrespeitados pelo mesmo, cujo slogan de 
campanha foi “Ética e Transparência”, exatamente o que não tem 
demonstrado agora, primeiro, não votando em uma questão vital para o futuro 
do SERPROS de acordo com as orientações do Patrocinador, ao qual deveria 
representar de fato no CDE, e, segundo, votando junto com Marcos Benjamin e 
Eunides Chaves, na reunião realizada de 07 a 09/06/2016, contra a proposta 
dos Conselheiros Eleitos de divulgar a íntegra das atas do CDE na área restrita 
dos participantes, proposta não aprovada com o voto de qualidade do 
Presidente. Repudiamos veementemente esta postura de desrespeito de André 
Fernandes aos participantes que confiaram em suas propostas de campanha. 

  

UNIDADE TOTAL DOS PARTICIPANTES COM O PATROCINADOR SERPRO 

  



Para enfrentar e superar essas enormes dificuldades, 

é hora de muita tranquilidade e unidade total dos Participantes - seus 
Conselheiros Eleitos e suas entidades representativas (ASPAS, Sindicatos e OLTs) 

- com a Diretoria do Patrocinador SERPRO, para afastar definitivamente este 
GRUPO DE USURPADORES da direção do SERPROS e recolocá-lo no caminho 
da reconstrução iniciada no período de intervenção, assegurando uma vida digna 

aos atuais e futuros participantes assistidos e suas famílias. 

  

RESUMO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO SERPROS 

 

1.       A reunião foi realizada em Brasília, com objetivo de cumprir a determinação 
aprovada por unanimidade pela Diretoria Colegiada da PREVIC, constante nos 
itens 117 e 118 do Parecer Nº 25/2016/CGDC/DICOL/PREVIC, de 30/06/2016, 
para ratificar ou retificar as deliberações de nomeações da Diretoria Executiva 
do SERPROS, realizadas em 28/04/2016 e 11, 12, 13 e 16/05/2016, julgadas 
NULAS, bem como ratificar ou retificar os atos praticados pela Diretoria 
Executiva, também julgados NULOS. 

  

2.       No início da reunião, com a presença do Substituto do Diretor de 
Fiscalização da PREVIC, Maurício Nakata, e do Diretor de Administração do 
Patrocinador SERPRO, Fernando Garrido, também responsável pela 
supervisão do SERPROS, este solicitou a palavra e reafirmou a posição da 
Diretoria da Patrocinadora, aprovada também pelo seu Conselho de 
Administração, favorável à nomeação de nova Diretoria Executiva do 
SERPROS, com composição construída consensualmente com os 
Conselheiros Eleitos, de modo a restabelecer a credibilidade da direção da 
Entidade diante dos participantes ativos e assistidos. E leu o Ofício GABDP - 
022945/2016, de 26/07/2016, encaminhado ao Presidente do CDE, com os 
nomes indicados para ocuparem os cargos de Diretores Presidente, 
Seguridade e Investimentos, respectivamente: Jorge Luiz Guimarães 
Basnasque, participante assistido, tendo ocupado os cargos de Diretor do 
SERPRO e Presidente do Conselho de Administração e do Conselho 
Deliberativo do SERPROS; Tatiana Cardoso Guimarães da Silva, participante 
ativa, Coordenadora do Grupo Gestor responsável pelos trabalhos de 
reestruturação do SERPROS durante o período de intervenção; e Antonio de 
Pádua Ferreira Passos, não participante, atual Coordenador-Geral de Controle 
da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda, 
com larga experiência na área de investimentos. 

  



3.       Nas manifestações dos Conselheiros, realizadas de forma alternada entre 
os eleitos e indicados, estes manifestaram posição contrária à nomeação de 
uma nova Diretoria Executiva do SERPROS, abertamente discordante do 
encaminhamento proposto pela Diretoria e Conselho de Administração do 
Patrocinador, ficando evidente que, de fato, o Patrocinador SERPRO não tem 
representação no Conselho Deliberativo do SERPROS, ficando a governança 
da entidade seriamente afetada e em desacordo com os princípios de paridade 
constantes na LC 108/2001. 

  

4.      Após o intervalo de almoço, o Diretor de Administração do Patrocinador, 
com base no artigo 10, parágrafo 4, do Estatuto do SERPROS, que prevê que 
na hipótese de vacância do cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, 
assumirá o seu substituto interinamente até a indicação de um novo titular ou a 
confirmação da sua substituição, leu e entregou ao Presidente do CDE o Ofício 
DIRAD – 023897/2016, de 03/08/2016, indicando Ana Maria Mallman Costi, 
Superintendente de Gestão Financeira, para a vaga do ex-Presidente do 
Conselho, Antonio Carlos Melo da Silva, que renunciou ao cargo de 
Conselheiro indicado, quando exercia o cargo de Presidente do Conselho 
Deliberativo. Desta forma, o Patrocinador não confirmou a efetivação da posse 
do Sr. André de Freitas Fernandes como Conselheiro indicado pelo 
Patrocinador. 

  

5.      O Presidente do CDE, porém, sem solicitar a opinião dos demais 
Conselheiros, declarou que o Conselheiro André estava regularmente 
empossado como Conselheiro Titular do SERPROS e que, em momento 
oportuno, responderia ao ofício do Patrocinador quanto a sua decisão de 
substituir o ex-Conselheiro Antonio Carlos Melo da Silva por Ana Maria 
Mallman Costi. 

  

6.       Os Conselheiros Eleitos, diante das informações dando conta que a 
Diretoria Executiva do SERPROS estava encaminhando providências para 
transferência de recursos aplicados em títulos públicos no valor de R$ 200 
milhões para o FIM-Botafogo, sem autorização do CDE, que, na reunião 
05/2016, realizada nos dias 26, 27 e 28/07/2016, aprovou apenas a troca de 
gestor do citado fundo e não o aporte ou transferência de valores para a 
alavancagem do Patrimônio Líquido do fundo, apelaram ao Presidente do CDE 
que o mesmo telefonasse imediatamente para o Diretor Presidente do 
SERPROS e transmitisse a ele a determinação do pleno do CDE para a 
suspensão imediata de qualquer movimentação de recursos, até que o CDE 
viesse a analisar esta necessidade, pesando os possíveis riscos envolvidos na 
operação. 

 



7.       Tendo o Presidente do CDE se recusado a atender o apelo dos 
Conselheiros Eleitos, insistindo na retomada da discussão e decisão sobre a 
ratificação ou retificação das nomeações realizadas, estes solicitaram que 
fosse então colocada em votação imediata, diante dos riscos de novas perdas 
irreparáveis do patrimônio da Entidade, proposta de determinação imediata à 
Diretoria Executiva para a suspensão da referida continuidade de eventual 
movimentação de recursos, o que foi recusado novamente pelo Presidente do 
CDE, que determinou o início da votação da ratificação ou retificação das 
nomeações da Diretoria Executiva. 

 

8.      Diante dos fatos acima, os Conselheiros Eleitos comunicaram que estavam 
se retirando da reunião e não participariam do processo de votação, ficando, 
portanto, a reunião sem o quorum estatutário e legal de pelo menos 4 (quatro) 
Conselheiros presentes no momento das deliberações a serem tomadas, 
conforme decisão da própria PREVIC constante no Parecer Nº 
25/2016/CGDC/DICOL/PREVIC, de 30/06/2016. 

 

9.       Mesmo sem a presença dos Conselheiros Eleitos, os indicados 
continuaram a reunião e decidiram ratificar as nomeações da Diretoria 
Executiva, consideradas nulas pela PREVIC e, ainda, ratificar todos os atos 
praticados pela Diretoria Executiva, desde o dia 28/04/2016, sem qualquer 
análise de cada um dos atos praticados. 

 

10.  Conforme tomamos conhecimento, com a colaboração do advogado 
particular cuja presença foi imposta pelos Conselheiros indicados, estes 
afirmaram na ata da reunião, que o resultado da votação foi de 3 (três) votos 
pela ratificação, nenhum voto pela retificação e 3 (três) abstenções dos 
Conselheiros Eleitos, considerando como abstenção a não participação dos 
Conselheiros Eleitos no processo de votação, num novo esforço de dar 
legalidade a uma decisão claramente ilegal. 

______________________________________________________________ 

CÓPIA DOS DOCUMENTOS CITADOS NESTE COMUNICADO 

  

Clique nos links abaixo e leia os documentos citados neste comunicado: 

         Denúncia dos Conselheiros à PREVIC, de 04/08/2016 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/denuncia_previc_cons
elheiros_eleitos_04agosto2016.pdf 

         Ata da Reunião Extraordinária do CDE, de 03/08/2016 – 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/denuncia_previc_conselheiros_eleitos_04agosto2016.pdf
https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/denuncia_previc_conselheiros_eleitos_04agosto2016.pdf


https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/ata_reuniao_cde_0308
2016.pdf 

         Ofícios do Patrocinador SERPRO ao CDE, de 26/07 e 03/08/2016 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/oficios-do-serpro-ao-
cde.pdf 

         Currículo Jorge Luiz Guimarães Barnasque 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/curriculo-jorge-luiz-
guimaraes-barnasque.pdf 

         Currículo Tatiana Cardoso Guimarães da Silva 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/curriculo-tatiana-
cardoso-guimaraes-da-silva.pdf 

         Currículo Antonio de Pádua Ferreira Passos 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/curriculo-antonio-de-
padua-ferreira-passos.pdf 

         Emails trocados entre o Diretor de Administração do SERPRO e o 
Conselheiro Eleito Alexandre Jordão com os Diretores Presidente e de 
Investimentos do SERPROS sobre o FIM-Botafogo 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/emails-do-serpro-e-do-
conselheiro-jordao-_-de-sobre-operacao-de-movimentacao-de-titulos-publicos.pdf 

         Email enviado pelo Presidente do COF ao Diretor-Presidente do SERPROS sobre o FIM-
Botafogo 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/email-presidente-do-
cof_de-sobre-operacao-de-transferencia-para-o-fim-botafogo.pdf 

         Ofício enviado pela PREVIC ao Diretor-Presidente do SERPROS sobre o FIM-Botafogo 

https://representacaodosparticipantesdoserpros.files.wordpress.com/2016/06/oficio-nc2b0-128-errj-
previc_03082016_solicitac3a7c3a3o-de-documentos.pdf 
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