
 
 

RESUMO DO CASO PORCÃO 

O escandaloso "Caso Porcão" teve início com os ex-diretores do SERPROS de 

fevereiro/2011 a maio/2015, indicados pelo ex-Presidente do Serpro Marcos 

Mazzoni (2007 a 2016) e já punidos pela Previc por gestão temerária e 

investigados pela Polícia Federal por gestão fraudulenta. 

Estes ex-diretores, além de investirem mais de R$ 400 milhões no grupo 

BFG/BRASAL, que controla os Restaurantes Porcão e outras empresas, ainda 

assinaram em setembro/2013 um "Memorando de Entendimentos" para 

transformar os investimentos em debêntures em ações do próprio grupo. 

Memorando este assinado quando já eram públicas as notícias das dificuldades do 

grupo, o que demonstra a clara intenção de fraude. 

O FRAUDULENTO "MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS" 

É sabido que esse "Memorando de Entendimentos" teve, desde o início, o objetivo 

de alterar o contratado quando da aquisição de debêntures, modificando o objeto 

estabelecido no negócio jurídico originário, desvirtuando totalmente a sua 

natureza, em total afronta às diretrizes traçadas pelo órgão regulador e 

fiscalizador, a Previc, bem como pelo Conselho Monetário Nacional - CVM 

(Resolução CMN nº. 3.792/2009), e às Leis Complementares 109/01 (art. 32, §1º.) 

e 108/01 (art. 29). 

Essas normas proíbem, de forma expressa, que as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar exerçam o controle ou participem de acordo de 

acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade 

anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu respectivo 

ente controlado. 

DÍVIDA TRABALHISTA E BLOQUEIO DE R$ 650 MILHÕES 

Agora, através deste "Memorando de Entendimentos", o falido grupo Porcão tenta 

jogar nas costas do SERPROS milhões de reais em dívidas trabalhistas, alegando 

que, por esse Memorando, o SERPROS teria se tornado "sócio" da empresa. O 

processo trabalhista dos ex-empregados do Porcão, lesados pelos maus 

empresários, corre na 33ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro e o SERPROS atua, 

junto com a ASPAS como terceira interessada, em nome dos participantes, para 



derrubar essa tentativa fraudulenta do grupo Porcão de nos envolver em seus 

problemas - e suas dívidas. 

Nesta ação, o Juízo da 33ª Vara do Trabalho determinou o bloqueio do equivalente 

a R$ 650 milhões em Letras do Tesouro Nacional pertencentes ao SERPROS, ou 

seja, patrimônio nosso, dos participantes, destinado a suprir a complementação de 

nossas aposentadorias, com o objetivo de servir de garantia para a cobertura das 

dívidas milionárias do Grupo Porcão com seus ex-empregados. Continuamos a luta 

na Justiça - SERPROS e a ASPAS como terceira interessada - para reverter o 

bloqueio e impedir essa transferência absurda de responsabilidades. 

PROCESSO NA VARA CÍVEL 

Por outro lado, SERPROS e ASPAS também pediam a anulação do fraudulento 

"Memorando de Entendimentos" na 11ª Vara Cível do Rio de Janeiro. No entanto, a 

Juíza em Exercício (substituta) da 11ª Vara Cível, Silvia Regina Portes Criscuolo, 

numa decisão inesperada, julgou o processo nº 0436502-40.2015.8.19.0001 

extinto, sem resolução do mérito. Nesta ação, o SERPROS requeria à Justiça a 

declaração de nulidade do denominado "Memorando de Entendimentos", 

celebrado em 06/09/2013 pela antiga administração do Fundo, que foi punida por 

gestão temerária pela Previc, com o Grupo Porcão (Brasil Foodservice Group S/A e 

outros). 

A juíza alegou que, no referido Memorando, as partes optaram pelo Juízo Arbitral. 

Dessa forma, acolheu os argumentos do Porcão de que qualquer litígio sobre o 

Memorando deverá ser resolvido pelo Juízo Arbitral e declarou-se incompetente 

para julgar a causa, extinguindo o feito. 

Para piorar, o Grupo Porcão entrou, logo após a sentença, com petição para 

aumentar o valor da causa, a fim de se beneficiar da condenação do SERPROS ao 

pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. 

LUTA DOS PARTICIPANTES 

Esta é uma das lutas mais importantes dos participantes do SERPROS em defesa de 

seu direito à aposentadoria. Estamos lutando contra os danosos e gigantescos 

prejuízos causados por gestões nocivas do passado recente, de cunho político-

partidário, que lesaram nosso Fundo de Pensão de diversas formas e por diversos 

meios, deixando de legado aos participantes um rastro de desvios, rombos e 

prejuízos. A recente Operação Rizoma, do Ministério Público Federal, prendeu 

preventivamente e investiga pessoas ligadas à corrupção no SERPROS, em 

investimentos questionáveis, exatamente naquele período. 

Já viramos essa página, mas agora temos que enfrentar e consertar os danos 

causados. 


