
 

 

 

IImo. Sr. LUCIO RODRIGUES CAPELLETTO 

M.D. Diretor-Superintendente da PREVIC 

Ed. Venâncio 3000 - Asa Norte SCN Quadra 06 - Conjunto A,  

12º andar CEP 70716-900 - Brasília-DF . 

      

 

 Prezado Senhor Diretor Superintendente, 

 

 

 A ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E 

ASSISTIDOS DO SERPROS - ASPAS, sociedade civil com sede na 

Av. Rio Branco, nº 120, sala 1.206, Centro, Rio de Janeiro, CEP 

20.040-001, telefone (21) 3852-9276, endereço eletrônico 

aspas.br@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.170.943/0001-

50, representada por seu Diretor Presidente PAULO BARBOSA 

COIMBRA, vem, por seu advogado constituído, (anexo 01), com 

base no art. 37 do Decreto nº. 4.942/2003 e legitimada nos 

termos dos artigos 3º, 5º e 34, inciso III, de seu Estatuto, (anexo 

02), apresentar a presente 

 

DENÚNCIA 

 

 contra o Presidente do Conselho Deliberativo do 

SERPROS FERNANDO NUNES BENTO, a Presidente da Diretoria 

Executiva do SERPROS ANA MARIA MALLMANN COSTI, e os 

Conselheiros do Conselho Deliberativo do SERPROS IVO TORRES, 

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA e PAULO 

ROBERTO DE OLIVEIRA,  com sede na Rua Fernandes Guimarães nº 

35, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-000, CNPJ/MF 

29.738.952/0001-99, nos termos a seguir expostos: 
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 DOS FATOS 

 

1. O fato ensejador do presente pedido consiste na decisão 

tomada pelo patrocinador SERPRO, que, instado a se pronunciar 

sobre as alterações no Estatuto do SERPROS, aprovadas em 

julho/2019 pelo Conselho Deliberativo, enviou o ofício DIRAD – 

014087/2020 para o referido Conselho, DETERMINANDO que  

tomasse providências antecipatórias para mudar a sede da instituição 

do Rio de Janeiro para Brasília. 

 

2. A ASPAS foi informada pela Presidente do SERPROS, em 

resposta ao questionamento feito por ela, que recebera do Conselho 

Deliberativo do SERPROS, através da CI CDE 009/2020, com cópia 

do ofício do SERPRO DIRAD – 014087/2020, determinando que 

a Diretoria Executiva, em 90 dias, tomasse as providências 

mencionadas na CI, relacionadas no Ofício, para antecipar as ações 

necessárias para a mudança da sede do SERPROS para Brasília. 

 

3. No comunicado à ASPAS, a Presidente informou que 

“dera início às atividades antecipatórias para atender à 

determinação contida na referida  CI.” (anexo 03). 

 

4. A ASPAS tentou ter acesso ao conteúdo do ofício DIRAD-

014087/2020 e da CI CDE 009/2020, sem sucesso, pelas negativas da 

Diretoria e do Conselho Deliberativo do SERPROS (anexo 04). 

 

5. Com base no comunicado do SERPROS, mencionado 

acima, a ASPAS enviou o ofício RC/ASPAS 005/2020, de 

03.08.2020  (anexo 05), ao Presidente do Conselho Deliberativo do 

SERPROS (com cópia para o SERPRO), questionando a mudança da 

sede do SERPROS para Brasília, que além de precipitada, estaria 

violando a autonomia administrativa e financeira do SERPROS, 

imposta no Estatuto (art. 1º), e descumprindo as normas legais 

relativas à Previdência Complementar. 
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6. Em 04.08.2020, a ASPAS teve acesso à Ata da Terceira 

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do SERPROS, 

realizada no dia 07.07.2020 (anexo 06), convocada para tomar 

conhecimento do Ofício DIRAD 014087/2020 datado de 06.07.2020, 

dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo do SERPROS, por 

meio do qual, a Diretoria do SERPRO comunica a decisão tomada em 

reunião realizada no dia 24/06/2020, “determinando a 

transferência da Sede do Serpros para Brasília, antecipando 

sua discordância em relação a um determinado item da nova 

versão do Estatuto do Serpros, que encontra-se em seu poder 

para análise, no caso a manutenção da sede da Entidade em 

localidade diferente da sede da Patrocinadora, e requerendo a 

adoção de providências ao Conselho Deliberativo do Serpros, 

em conjunto com a Diretoria Executiva.” 

 

7. Verificando o teor da Ata de reunião da Diretoria do 

patrocinador SERPRO, realizada no dia 24/06/2020 (anexo 07), 

destacamos o trecho abaixo sobre a mudança da sede do SERPROS:  

 

O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA 

FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria 

Executiva a Proposição nº 166/2020, referente à 

proposta de oficialização da transferência da Sede do 

Fundo Multipatrocinado – Serpros, do Rio de Janeiro 

para Brasília, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

detalhado na Nota Técnica – NT nº 166/2020, de 

23/06/2020. A Diretoria aprovou a proposição e 

determinou a formalização da decisão ao Presidente do 

CDE daquela Entidade Fechada de Previdência 

Complementar - EFPC, para providências pertinentes, 

registrando que o Estatuto Social da Entidade, cuja 

proposta de alteração encontra-se em análise pela 

Patrocinadora contemplará a referida transferência da 

sede. 
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8. Em 17.08.2020, a ASPAS recebeu o Ofício DIRAD - 

016915/2020 (anexo 08), enviado pelo patrocinador SERPRO (ofício 

este ainda não respondido), no qual rebate os questionamentos feitos 

pelas ASPAS, através do ofício RC/ASPAS 005/2020, de 

03.08.2020,  dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo do 

SERPROS (ainda sem resposta), do qual destacamos os seguintes 

pontos: 

 

I. Que o parágrafo único do art. 13 da Lei 

Complementar nº 108, de 29/05/2001, confere 

direito ao patrocinador para “manifestar-se 

contrário a alteração, manutenção ou supressão de 

quaisquer disposições estatutárias. 

 

II. Que “considerando as alterações propostas pelo 

Conselho Deliberativo do Serpros no Estatuto 

da Entidade, a Diretoria Executiva do Patrocinador 

decidiu antecipar sua manifestação contrária à não 

modificação do artigo que define o local da Sede do 

Serpros, de forma a alterá-la para Brasília/DF.” 

 

III. Que a “referida manifestação foi apreciada pelo 

Conselho Deliberativo do Serpros, em reunião do 

dia 07/07/2020, ocasião em que a decisão do 

Patrocinador foi acolhida em votação pelos 

Conselheiros, sendo 4 votos a favor e 2 votos 

contra a mudança para Brasília. 

   

9. Na opinião da ASPAS, o entendimento acima extrapola 

uma competência que o patrocinador SERPRO não possui, até porque, 

pelo Estatuto do SERPRO (Anexo 14), nem ao Conselho de 

Administração, nem à Diretoria Executiva, foram atribuídos poderes 

para promover alterações no Estatuto do SERPROS. 
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10. Em 19.08.2020 a direção do SERPROS postou no seu 

site no boletim ‘SERPROS EM DIA” (anexo 09) o seguinte: 

 

 

 

A patrocinadora Serpro, em 6/7/2020, informou os 

procedimentos para a mudança da Sede do Serpros para 

Brasília, conforme correspondência enviada ao CDE 

(Ofício DIRAD – 014087/2020). 

 

O CDE, em sua 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 

7/7/2020, conforme Ata publicada na Área Restrita dos 

Participantes, “decidiu, por maioria dos seus membros, 

por encaminhar à Diretoria Executiva do Serpros o Ofício 

DIRAD – 014087, datado de 6/7/2020, para que adote 

as providências no sentido de preparar o 

atendimento as suas disposições, mediante as 

premissas e restrições descritas na CI do CDE nº 

009/2020”. 

 

Com base nessa decisão, a Diretoria do Serpros iniciou 

o planejamento dos procedimentos necessários 

para atender ao que foi solicitado, os quais foram 

comunicados ao CDE. 

 

Entretanto, o CDE informou à Diretoria do Serpros que a 

mudança deve aguardar a aprovação da alteração 

do Estatuto, que está sendo analisada pelo 

Conselho. 

No momento atual a Diretoria do Serpros está 

aguardando o posicionamento do CDE a respeito 

do Estatuto, para dar continuidade ao assunto. 
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11. Em 20.08.2020, o patrocinador SERPRO divulgou, no seu 

Boletim Eletrônico “PRIMEIRA LEITURA” (anexo 10), enviado a todos 

os seus empregados, grande parte dos quais participantes do 

SERPROS, a seguinte manchete no penúltimo quadro: 

 

 

 

“SERPRO ESCLARECE DÚVIDAS DA ASPAS SOBRE 

MUDANÇA DA SEDE DO SERPROS. 

BRASÍLIA PASSA A SER A SEDE DO FUNDO 

MULTIPATROCINADO 

  

12. No dia seguinte, o patrocinador SERPRO divulga no seu 

Boletim Eletrônico  “EM TEMPO” (anexo 11), a informação  abaixo 

reproduzida: 



 

 
 

7 

 

 

 

13. Em setembro, a ASPAS teve acesso à Ata da 4ª Reunião 

Ordinária do Conselho Deliberativo – CDE, (Anexo 15), realizada nos 

dias 4, 5 e 6 de agosto, onde no item 13 - Revisão da proposta de 

alteração do estatuto do Serpros, considerando as manifestações do 

Patrocinador, o Presidente do Conselho iniciou a sua exposição 

solicitando aos demais Conselheiros que as manifestações sejam 

expressas de forma estritamente profissional, considerando que o 

assunto a ser examinado envolve tema delicado e de opiniões 

controversas. Em seguida, ao iniciar os esclarecimentos sobre o 

material disponibilizado para apoiar os trabalhos, o Conselheiro Mário 

Evangelista solicitou a palavra e, fundamentado no Regimento Interno 

do CDE, comunicou ao Presidente do CDE que tinha dois pedidos a 

fazer, sendo o primeiro uma questão de ordem que seria apresentada 

de imediato e que o segundo seria apresentado assim que fosse 

concluída a apresentação do primeiro. 
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14. A Questão de Ordem apresentada foi a seguinte: 

 

" Prezados membros deste Conselho Deliberativo do SERPROS, – 

Considerando o recebimento do Ofício DIRAD-015435/2020 
datado de 27 de Julho de 2020, tendo como Assunto “Proposta de 

alteração do Estatuto da EFPC – encaminha sugestões de 
ajustes”, que faz uma referência ao Ofício DIRAD014087/2020 de 

06 de Julho de 2020, onde transcrevo a referência nos seguintes 
termos: (com grifos nossos) “Além disso, o texto proposto 

também deverá ser ajustado para considerar as orientações 
emanadas pela Patrocinadora através do Oficio DIRAD-

014087/2020, de 06.Jul.2020”. – Considerando que em 
07/07/2020 na 3ª Reunião Extraordinária deste Conselho 

Deliberativo, discutimos o anteriormente citado Ofício DIRAD-

014087/2020 datado de 06/07/2020 que tinha como Assunto 
“Transferência da Sede do SERPROS”, onde trazia a seguinte 

determinação:(grifos nossos) “a Diretoria da Patrocinadora, em 
reunião de 24 Jun.20, decidiu determinar a transferência da sede 

do Serpros para Brasília, a ser concretizada num prazo de até 90 
dias, cabendo ao Conselho Deliberativo , em conjunto com a 

Diretoria Executiva , adotar providências para que a decisão seja 
concretizada, dentro do prazo definido”, – Considerando que este 

Conselheiro (Mário Evangelista) e o Conselheiro Mauro Simião, 
por ocasião da realização da 3ª Reunião Extraordinária de 2020, 

suscitaram desconhecer a legitimidade ou a legalidade de uma 
patrocinadora “determinar” a mudança de sede do seu fundo de 

pensão patrocinado, e ainda, determinando que tal execução se 
desse no prazo de até 90 dias. Registrado todos estes fatos, este 

conselheiro levanta “Questão de Ordem” sobre a prerrogativa ou 

legitimidade da patrocinadora determinando em ofício que cabia 
ao Conselho Deliberativo em conjunto com a Diretoria apenas 

adotar providências para atender no prazo determinado. 
Importante frisar novamente, que este conselheiro e o 

Conselheiro Mauro Simião, fizeram constar nas suas declarações 
de voto constantes na Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 

07/07/2020, que não têm conhecimento da existência e nem 
encontraram nas legislações previdenciárias brasileiras, qualquer 

referência legal explícita que garanta esta prerrogativa de 
mudança de sede de fundo patrocinado por uma determinação do 

seu patrocinador.  
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Foram encontradas somente prerrogativas para a retirada de 
patrocínio, transferência de administração do fundo e criação ou 

extinção de planos, porém, todas têm que necessariamente serem 
convalidadas com uma “robusta” comprovação técnica das suas 

justificativas, para que possa ser aprovada pelo Conselho 
Deliberativo e pela PREVIC, onde existem ritos processuais a 

serem seguidos e obedecidos para sua aprovação legalmente. – 
Considerando ainda, como a decisão da maioria dos membros 

deste Conselho aprovou o encaminhamento do Ofício DIRAD 

014087/2020 e agora temos o Ofício DIRAD-015435/2020 
reiterando a determinação para mudança de sede para Brasília, e 

particularmente entendendo que a decisão da maioria do 
Conselho considerou para atendimento, a possível legitimidade da 

patrocinadora em fazer tal determinação, legitimidade esta que 
ainda não se confirmou, é plenamente aplicável, cabível, 

tempestivo e prudente o levantamento desta questão de ordem 
em relação a parte do conteúdo dos Ofícios DIRAD 014087/2020 e 

015435/2020 que nos seus conteúdos determinam a mudança de 
sede. É imprescindível que esta questão de ordem seja 

equacionada, para dar prosseguimento ou não ao que foi 
determinado, pois este Conselho não pode tomar decisões 

baseados em premissas que ainda não se comprovaram pela sua 
legitimidade ou legalidade, evitando-se assim possíveis 

enquadramentos como de ato irregular de gestão. A determinação 

de mudança de sede não foi proposta ou definida por este 
Conselho Deliberativo e nem pela Diretoria Executiva, pois na 

proposta do Estatuto aprovada internamente no SERPROS e que 
foi encaminhada para a patrocinadora, não previa nenhuma 

mudança de sede do Rio de Janeiro para Brasília, e para ser 
atendido o novamente determinado pela patrocinadora, é nossa 

obrigação como conselheiros, verificar a sua legitimidade para 
impor tal determinação, e que não estava prevista na proposta 

aprovada e encaminhada por este Conselho, tratando da alteração 
do nosso Estatuto. Esta questão de ordem não impede que os 

demais pontos do Estatuto sejam discutidos neste Conselho, mas 
não poderá ou não deverá ser feita qualquer deliberação pela 

aprovação ou reprovação do Estatuto, até que esta questão de 
ordem esteja vencida e outros procedimentos sejam realizados, 

como uma medida de prudência e preservação deste Conselho.  
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Mesmo sendo vencida esta questão de ordem em favor da 

patrocinadora, ainda pelo nosso dever fiduciário, teremos que nos 
debruçar na análise das documentações técnicas, pareceres e 

relatórios especializados de análises de riscos, estudos atuariais, 
estudos de viabilidade econômico-financeira e quaisquer outras 

análises sobre os impactos nos planos de benefícios PSI e PS-II e 
os reflexos a curto, médio e longo prazo no PGA, nos 

patrocinadores, e para os participantes ativos e assistidos. Todas 
estas imprescindíveis informações devem ser discutidas, 

analisadas e elaboradas por profissionais especialistas ou por 

empresas de consultorias especializadas, com mapeamentos 
quantitativos e qualitativos dos impactos a curto, médio e longo 

prazo, para que este Conselho possa cumprir fielmente com o seu 
dever fiduciário seguindo o que a legislação previdenciária 

determina, evitando que este Conselho ou alguns de seus 
membros venham a ser autuados por ato irregular de gestão 

pelos órgãos de fiscalização e controle previdenciários, se 
porventura entenderem que foram cometidos possíveis atos de 

natureza culposa ou dolosa, por ação ou omissão no trato das 
suas obrigações legalmente previstas. O levantamento desta 

questão de ordem não tem natureza protelatória como podem 
pensar alguns, é um procedimento previsto no nosso regimento 

interno, podendo ser aplicada em casos como este, quando 
conselheiros questionam a legitimidade de uma afirmação ou 

decisão que precisa ser validada legalmente, seguindo 

rigorosamente o que a legislação determina de forma explícita, 
evitando dúvidas ou dúbias interpretações. Este pedido tem ainda 

o intuito de legitimar as nossas decisões dentro da legalidade, 
para não sermos questionados pelos órgãos de fiscalização e 

controle ou até mesmo judicialmente por possivelmente não 
estarmos cumprindo dispositivos legais ou não estarmos seguindo 

processos e procedimentos previstos na nossa legislação 
previdenciária. Enfim, esta questão de ordem busca 

definitivamente analisar a legitimidade de uma patrocinadora de 
fundo de pensão ter o poder de determinar unilateralmente a 

mudança da sede da sua patrocinada, impondo a sua decisão, 
determinando exíguos prazos para que o Conselho Deliberativo e 

a Diretoria Executiva apenas adotem providências para executar o 
determinado nos ofícios enviados, sem ter anexado nenhuma 

documentação  comprobatória  das  suas  justificativas  com 

plausibilidade,  bem   como   não   terem   sido   realizadas  novas  



 

 
 

11 

 
 

análises técnicas que evidenciem os impactos de qualquer ordem 

que ocorrerão aos planos, patrocinadores, participantes ativos e 
assistidos, atingindo também, sobremaneira, o corpo funcional do 

SERPROS no Rio de Janeiro. Assim, apresentada esta exposição 
de motivos, aguardo a análise e decisão fundamentada da 

Presidência deste Conselho Deliberativo sobre esta questão de 
ordem, conforme previsto no Inciso V do Artigo 16 do Regimento 

Interno deste Conselho Deliberativo.” 

 

15.  Após a apresentação da Questão de Ordem, o 

Conselheiro Mário Evangelista apresentou o seu segundo pedido, um 

pedido de vista do Estatuto em discussão, argumentando que era 

necessário aprofundar estudos fundamentados na legislação vigente. 

 

16. O Presidente do Conselho afirmou que não acatava a 

Questão de Ordem, mas que entendia que o pedido de vista poderia 

ser concedido. Em seguida, após as manifestações dos demais 

Conselheiros, conforme registros na Ata, foi proferida a seguinte 

decisão: 

 

“Prezados Conselheiros Mário Evangelista e Mauro 

Simião, em resposta à vossa questão de ordem, tenho a 

informar que quanto à primeira questão de ordem, a que 

trata a “legitimidade ou a legalidade de uma 

patrocinadora determinar a mudança de sede” com base 

no ofício DIRAD 15435/2020, que reitera o Ofício DIRAD 

14087/2020, cabe lhes esclarecer que desde a 3ª 

Reunião Extraordinária este Conselho, por maioria, 

entendeu se tratar de uma questão de discordância do 

Patrocinador quanto à manutenção no Estatuto da atual 

localidade da sede, matéria que está no bojo da 

aprovação do Estatuto, conforme lhe assegura a Lei 

Complementar nº 108, de 29 maio de 2001, que em seu 

Artigo 13º, Parágrafo Único, determina que as matérias 

previstas no inciso II, particularmente no que se refere a  
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alteração do Estatuto, devem ser aprovadas pelo 

Patrocinador. Essa questão é que está sendo debatida 

nesta reunião e, ainda que haja apontamento ao Ofício 

DIRAD 14087/2020, não foi colocado sequer em 

discussão a execução da mudança, mas apenas e tão 

somente a aprovação das alterações do Estatuto diante 

das discordâncias fundamentadas pela Patrocinadora. O 

Presidente sugeriu aos Conselheiros Mário 

Evangelista e Mauro Simião que procurassem 

Consultoria Jurídica para entender a extensão da 

LC 108/2001. Esclarecido esse ponto, em cumprimento 

ao que estabelece o Inciso V do Artigo 16 do Regimento 

Interno do CDE, decido que esses argumentos 

apresentados pelos Conselheiros não são suficientes 

para sustentar que este Presidente acate a vossa 

primeira questão de ordem. Por outro lado, os senhores 

apresentam uma segunda questão de ordem, alegando 

que, mesmo lhes tendo sido disponibilizadas todas as 

informações para apreciação da matéria a ser deliberada 

nesta reunião dentro dos 5 (cinco) dias úteis conforme 

define o Estatuto em vigor, precisarão de mais tempo 

para “debruçar na análise das documentações”. Nesse 

sentido, em cumprimento ao que estabelece o Inciso V 

do Artigo 16, decido acatar esta segunda questão de 

ordem, enquadrando-a no que estabelece o Parágrafo 

7º do Artigo 18, ainda que tenham sido registradas 

discordâncias quanto à tempestividade do pedido, pois 

conforme o Regimento Interno do CDE caberá pedido de 

vistas por membro do Conselho Deliberativo sobre 

assunto constante da pauta em análise na reunião, 

mediante “prévia” justificativa, o que gerou divergências 

de interpretação entre os Conselheiros, pois o pedido foi  
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feito apenas quando já iniciado o assunto em reunião e 

não antes do seu início, há dois dias.  

Considerando a sensibilidade e importância do tema, e 

que não deve haver divergência de interpretação do 

Parágrafo 7º do Artigo 18 do Regimento Interno do CDE, 

esta questão regimental será discutida na próxima 

reunião, a fim de que não haja dúvida dos 

Conselheiros de qual o momento adequado para o 

registro de pedido de vistas. Os Conselheiros têm 

como prazo limite para apresentação de seu voto 

fundamentado, conforme estabelece esse mesmo 

Parágrafo 7º do Artigo 18 do Regimento Interno do CDE, 

até a reunião subsequente, portanto, a próxima reunião, 

ocasião em que o assunto será retomado e todos 

os itens do Estatuto abordados pela Patrocinadora 

terão sua alteração votada em definitivo pelo 

Pleno do Conselho.” 

 

 

 

17. A ASPAS também teve acesso à Ata da 2ª Reunião 

Extraordinária do Conselho Fiscal do SERPROS (Anexo 13), 

realizada em 01/09/2020, o qual, ao analisar o processo de mudança 

da sede do SERPROS para Brasília, determinada pelo patrocinador 

Serpro, aprovou por maioria o registro a seguir (com votos 

favoráveis dos Conselheiros Erodice Rocha da Silva, Luiz 

Antonio Martins, Presidente do Conselho Fiscal e Maurício 

Vasconcelos Saraiva; e desfavorável, em parte, do Conselheiro 

Mauro Antonio Faraco, apenas no que divergiu do seu 

entendimento, apresentado nos registros do seu voto):  
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“Registro: O COF, ao analisar a eventual decisão de mudança do 
Serpros para Brasília, cinge-se tão somente analisar os aspectos 

formais do procedimento em questão. Por isso se manifesta em 
especial sobre a necessidade imperiosa de que sejam feitos todos 

os estudos técnicos para a realização do feito pretendido, visando 
prevenir impactos negativos aos participantes e assistidos. 

Portanto, considerando: 
  

I. Que os estudos, até agora realizados, não oferecem a amplitude 
de informações solicitadas pelo Conselho Deliberativo (quando 

aprovou a realização e contratação de estudos para analisar a 

vantajosidade para o PGA da transferência da sede do Serpros 
para Brasília), para que sejam consideradas suficientes à sua 

tomada de decisão, levando em consideração  aspectos humanos, 
técnicos, econômicos e financeiros, bem como não contemplaram 

os eventuais impactos no Fundo Administrativo do PGA 
decorrentes de possível Privatização da Patrocinadora e da 

Retirada de Patrocínio dos Planos de Benefícios; 
 

II. Que a patrocinadora Serpro NÃO CONSIDEROU, em sua 
“determinação” ao CDE para mudança da sede do Serpros para 

Brasília, a conclusão do Parecer GEBEN 04/2019, de estudo 
atuarial do Fundo Administrativo do PGA, de que: 

 
“(...) o fundo administrativo será consumido em 11 anos, período 

inferior à duration do passivo dos planos de benefícios. Sendo 

assim, recomenda-se utilização de outra fonte para custeio dessas 
despesas extraordinárias previstas para o exercício de 2020"; 

(grifou-se) 
 

III. Que a LC 108/2001 estabelece no Art. 6º § 1º: “A contribuição 
normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese 

alguma, excederá a do participante, observado o disposto no art. 
5o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, 

e as regras específicas emanadas do órgão regulador e 
fiscalizador”; e, no artigo 7º: “A despesa administrativa da 

entidade de previdência complementar será custeada pelo 
patrocinador e pelos participantes e assistidos, atendendo a 

limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e 
fiscalizador”; (grifou-se) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art5
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IV. Que o Art. 1º do Estatuto do SERPROS, dispõe: 
 

“O SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO, doravante 
denominado SERPROS, entidade fechada de previdência privada, 

é constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa e financeira, de personalidade 

jurídica de direito privado, instituído e patrocinado pelo Serviço 
Federal de Processamento de Dados - SERPRO, e também 

patrocinado pelas empresas que a ele aderirem, adiante 
designadas como Patrocinadoras”; (grifou-se) 

 

V. Que a LC 108/2001 estabelece no Art. 13º: 
“Ao Conselho Deliberativo compete a definição das seguintes 

matérias: (...) II - alteração de estatuto e regulamentos dos 
planos de benefícios, bem como a implantação e a extinção deles 

e a retirada de patrocinador; (...) Parágrafo único. A definição das 
matérias previstas no inciso II deverá ser aprovada pelo 

patrocinador”; (grifou-se) 
 

VI. Que a Resolução CGPC 008/2004, alterada pela 
Resolução CNPC nº 34/2019, que dispõe sobre normas 

procedimentais para a formalização de processos de estatutos, 
regulamentos de plano de benefícios, convênios de adesão e suas 

alterações, dispõe no Art. 5º:  
 

“A análise de requerimento para aprovação ou alteração de 

estatutos, regulamentos de planos de benefícios e convênios de 
adesão, encaminhados à Secretaria de Previdência 

Complementar, será realizada a partir do recebimento de toda a 
documentação prevista nos incisos do § 1º deste artigo, de acordo 

com o objeto de cada pleito, observada a legislação que rege a 
matéria; § 1º O requerimento deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos, quando se tratar de: (...) II - alteração de 
estatuto: a) texto consolidado do estatuto pretendido, com as 

alterações propostas em destaque; (...) c) ata do órgão 
competente da entidade aprovando a alteração do estatuto; d) 

comprovação de ter comunicado aos patrocinadores e 
instituidores o inteiro teor da proposta de alteração, com prazos 

mínimo de trinta dias e máximo de sessenta dias, para 
manifestação expressa de eventual discordância”; (grifou-se) 
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VII. Que, portanto, seria uma interpretação extensiva do artigo 13, 

Parágrafo Único da LC 108/2001, por parte da Patrocinadora, 
concluir que caberia a ela realizar alteração no Estatuto do 

Serpros. Em caso de conflito, cumpre à Previc conciliar e dirimir 
conflitos entre a EFPC e a Patrocinadora, e também entre outros 

interessados, nos termos do art. 2º, VIII, do Decreto nº 8.992, de 
20/02/2017; e, finalmente,  

 
VIII. A importância da continuidade do processo de 

recuperação dos investimentos perdidos devido às aplicações 

temerárias do período 2011 a 2015, bem como da recuperação da 
própria Entidade, que vem sendo implementado com grande 

sucesso devido à unidade de esforços da administração 
(Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria Executiva) iniciada em 

2017.  
 

O COF decidiu 
 

1. De modo a possibilitar a tomada de decisão, de acordo com o 
princípio do Dever Fiduciário, o COF recomenda ao CDE que, antes 

da deliberação sobre a mudança da sede do Serpros do Rio de 
Janeiro para Brasília, como condição necessária, determinar à DE: 

 
a. a complementação e atualização, dos estudos já 

realizados, levando em  consideração aspectos humanos, 

técnicos, econômicos e financeiros,  particularmente o parecer 
técnico atuarial da Geben sobre a utilização do Fundo 

Administrativo do PGA; e, ainda, a comparação de preços de 
aluguel no Rio de Janeiro em prédios com localização e qualidade 

oferecida pelo prédio do Edifício Varig em Brasília; e 
 

b. imediata Consulta à Previc sobre a competência da 
Patrocinadora Serpro para “determinar” a mudança da sede do 

Serpros para Brasília, bem como para alterar o Estatuto do 
Serpros, nos termos do art. 2º, VIII, do Decreto nº 8.992, de 

20/02/2017. 
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2. O COF recomenda ao CDE empreender esforços no sentido de 
observar suas competências legais assim como das competências 

do Patrocinador, delimitando limites de atuação de cada ente, 
notadamente para evitar conflito de competência que ora se 

observa.“ 

 

18. Para embasar sua decisão, o Conselho Fiscal do 

SERPROS apontou, na ata da 2ª Reunião Extraordinária, uma série de 

fatos, dos quais destacamos: 

 

 

Fato 01: Conforme registros na ATA CDE – 5ª RE/2018 - 13, 14 e 
15/08/2018, item 1.7, o CDE apreciou a solicitação da 

Patrocinadora, contida no Ofício  DIRAD  –  023997/2018, de 
realizar “estudo para avaliar a vantajosidade para o Plano de 

Gestão Administrativa - PGA de mudança da sede do Serpros para 

Brasília, considerando que o Fundo dispõe de imóveis em Brasília 
que se encontram desocupados e sem perspectivas de utilização”. 

Ao final o CDE tomou a seguinte decisão:  
 

“O    Conselho    determinou    que    a    Diretoria    Executiva 
providencie a contratação de empresa especializada no mercado 

para realizar estudo  objetivando  avaliar  qual  seria  a  
vantagem  para  o  Plano  de  Gestão Administrativo  –  PGA  

decorrente  da  mudança  da  Sede do  Serpros  para  a Capital   
Federal,   levando   em   consideração   aspectos   humanos,   

técnicos, econômicos e  financeiros.” (grifou-se) 
 

Fato 02: Conforme registros na ATA CDE – 4ª RO/2018 - 1, 2 e 
3/10/2018, item 1.1, o CDE apreciou a CI DP 046/2018, 

registrada na Ata da 32ª Reunião da Diretoria Executiva de 2018, 

informando a aprovação da contratação da empresa Mercer para 
executar o Estudo de Viabilidade da Transferência da Sede do 

Serpros para Brasília/DF, tendo o Conselho Deliberativo 
considerado ser  necessário definir mais objetivamente alguns 

resultados esperados no escopo do contrato de prestação de 
serviços, tais como:  
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i) avaliação comparativa entre os mercados de trabalho da 

previdência complementar fechada no Rio de Janeiro e Brasília;  
ii) avaliação sobre eventuais implicações associadas à 

proximidade da Sede do Serpros à sua Patrocinadora Serpro, 
avaliando os riscos e probabilidade de Ingerência Política da 

Patrocinadora sobre a gestão da Entidade; e 
iii) a complementação no escopo de acordo com as diretrizes 

previamente estabelecidas pelo CDE.  
 

Ao final, o CDE tomou a seguinte Decisão, por unanimidade:  

 
“Determinar que a Diretoria Executiva reveja o escopo do contrato 

de prestação de serviços celebrado com a empresa Mercer, de 
modo a assegurar que o Estudo de Viabilidade de Transferência da 

Sede do Serpros para Brasília ofereça a amplitude de informações 
solicitadas pelo Conselho Deliberativo para que sejam 

consideradas suficientes à sua tomada de decisão.” (grifou-se) 
 

Fato 05: Conforme ATA CDE – 1ª RO/2020 - 10, 11 e 
12/02/2020, item 5, ao analisar o resultado do Estudo de 

Transferência da Sede do Serpros do Rio de Janeiro para Brasília, 
entregue pela empresa Mercer e disponibilizado pela Diretoria 

Executiva, o CDE decidiu encaminhar o referido Estudo para a 
Patrocinadora Serpro para saber se o Relatório atendia a sua 

solicitação, feita por meio do OFÍCIO DIRAD-023997/2018, de 

09/08/2018, para somente então deliberar sobre o 
encaminhamento da matéria. O Presidente do CDE solicitou as 

manifestações individuais dos Conselheiros, que ressaltaram “a 
importância do aprofundamento na análise dos efeitos atuariais, 

no longo prazo, considerando a hipótese de utilização de recursos 
do Fundo Administrativo do PGA para arcar com essas despesas 

extraordinárias, bem como deverá ser analisada ampla 
abordagem sobre os aspectos legais envolvidos.” Ao final, o CDE 

aprovou por unanimidade a seguinte decisão: 
 

i) “providenciar a resposta ao OFÍCIO: DIRAD - 023997/2018 
de 09/08/2018 da Patrocinadora e encaminhar o resultado do 

Estudo de Viabilidade da mudança da Sede do Serpros para 
conhecimento; e 
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ii) determinar que a Diretoria Executiva providencie um 
estudo atuarial do Fundo Administrativo do PGA, considerando 

cenários que demonstrem os possíveis impactos decorrentes da 
utilização de recursos para arcar com as despesas extraordinárias 

de transferência da Sede do Serpros, tomando por base o 
resultado do Estudo de Viabilidade já produzido, bem como os 

possíveis efeitos decorrentes da Privatização da Patrocinadora e 
da Retirada de Patrocínio dos Planos de Benefícios.” (grifou-se) 

  
Fato 06: Conforme ATA CDE/2020 – 3ª RE - 07/07/2020, que 

discutiu a decisão da Diretoria da Patrocinadora Serpro, em 

reunião realizada no dia 24/06/2020, determinando a 
transferência da sede do Serpros para Brasília, feita por meio do 

OFÍCIO: DIRAD 014087/2020, datado de 06/07/2020, está 
explicitado, nos votos do Presidente do CDE e do Conselheiro Ivo 

Torres, que o Estudo de Viabilidade da transferência da sede do 
Serpros para Brasília realizado pela empresa de consultoria 

Mercer Brasil foi encaminhado para a Patrocinadora por meio do 
Ofício CDE 001/2020, de 20/02/2020, visando oferecer 

independência de manifestação, complementado por Parecer 
emitido pela gerência de benefícios do Serpros (GEBEN) sobre os 

impactos atuariais no Fundo Administrativo do PGA e avaliações 
de alternativas como a de locação de imóveis em Brasília e no 

próprio Rio de Janeiro. 
 

Fato 07: O Ofício CDE 001/2020 contém o Estudo da Mudança de 

Domicílio da Sede do Serpros, encaminhado pela DP Serpros para 
o Presidente do CDE, por meio da CI DP 022/2019, de 

23/12/2020, contendo quatro anexos, dos quais destacam-se: o 
Estudo de Viabilidade da transferência da sede realizado pela 

empresa Mercer Brasil, o Parecer GEBEN 04/2019 e o Estudo de 
Viabilidade Despesas Sede X Aluguel Rio de Janeiro. 

 
Fato 08:  O Estudo da Mudança de Domicílio da Sede do Serpros: 

 
➢ No Item 3 - Capacidade Orçamentária, destaca que o 

orçamento aprovado para o exercício 2020 não prevê gastos com 
dispêndios de pessoal nos montantes calculados no estudo 

realizado pela Mercer para cada um dos três cenários 
considerados, que representam respectivamente 32% ou 31% ou  

24%  de  acréscimo  no  orçamento  anual  de  despesas,  mesmo  
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➢ excluindo a contemplação nos valores da prática de 
pagamento de Severance (práticas de concessão de benefícios, 

além do obrigatório por lei, para empregados em caso de 
desligamento), que foram estimadas pela Mercer.  (grifou-se) 

➢ Na item 6 - Conclusão, destaca também a incapacidade 
atuarial em custear tal empreitada, evidenciada no estudo atuarial 

(anexo 3) onde conclui-se por: 
"Com a utilização do fundo administrativo para custear tais 

despesas pontuais, estima-se que o fundo administrativo será 
consumido em 11 anos, período inferior à duration do passivo dos 

planos de benefícios. Sendo assim, recomenda-se utilização de 

outra fonte para custeio dessas despesas extraordinárias previstas 
para o exercício de 2020." (grifou-se) 

 
Fato 09:  O Relatório Mercer - Estudo de Viabilidade da 

Transferência da Sede do Serpros para Brasília, de 25/11/2019, 
focou o seu trabalho no cálculo dos dispêndios com pessoal: 

 
➢ Destaca, na Introdução, que a análise foi feita com 

simulações de cenários considerando os tópicos e benchmark do 
mercado: Transferência Nacional – Práticas de benefícios realizado 

nas empresas em caso de transferência de localidade de 
empregados e severance; que as premissas de elegibilidade para 

transferência e os cenários foram definidos pela SERPROS; e que 
o relatório não contempla recomendações formais envolvendo 

questões legais (incluindo tributárias ou trabalhistas).  

 
➢ No item Práticas de Mercado, registra que as informações 

têm como origem a pesquisa Edição de 2017/2018, que contou 
com a participação de 114 empresas, e que as informações foram 

coletadas nos meses de Junho e Julho de 2017. 
 

➢ No Resumo Executivo, informa os totais gerais (com 
transferidos, rescisão e severance) nos três cenários: R$ 

8.998.424; R$ 8.826.768; e R$ 6.954.768. 
 

Fato 10: O Relatório Atuarial – Parecer GEBEN 04/2019, de 
19/12/2019, tem como objetivo apresentar o “impacto com 

despesas extraordinárias pontuais que podem se realizar no 
exercício de 2020”, sendo que “o estudo tomou como base a 

avaliação  do  PGA  realizada  para definição das fontes de custeio  
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administrativo para o exercício de 2020”, que concluiu que “o 

Fundo Administrativo é suficiente para manutenção das despesas 
e receitas administrativas por 12 anos, maior duration dos 

passivos dos planos PSI e PSII”. (grifou-se) 
O estudo considerou o montante do ativo contabilizado do Fundo 

Administrativo em setembro/2019, no valor de R$ 88.186.480,13, 
já liquido do valor do ativo permanente, bem como a realização 

de despesas pontuais em 2020 com transferência de pessoal 
calculadas pelo estudo da Mercer (sem os valores de Severance, 

decidido pela DE) nos três cenários: R$ 6.244.161,00; R$ 

8.116.162,00; e R$ 8.287.818,00, tendo sido explicitado na 
Conclusão: 

 
"Com a utilização do fundo administrativo para custear tais 

despesas pontuais, estima-se que o fundo administrativo será 
consumido em 11 anos, período inferior à duration do passivo dos 

planos de benefícios. Sendo assim, recomenda-se utilização de 
outra fonte para custeio dessas despesas extraordinárias previstas 

para o exercício de 2020." (grifou-se) 
 

O parecer registra ainda que “o estudo deverá ser reavaliado a 
cada ano, ou em menor período, caso necessário, tendo em vista 

a utilização de parâmetros orçamentários anuais e hipóteses 
econômicas e financeiras sujeitas a variações de mercado, além 

do fato da massa de participantes sofrer variações demográficas 

que podem impactar a premissa utilizada na geração do fluxo 
contributivo”. (grifou-se)  

 
Fato 11: O Estudo de Viabilidade Despesas Sede X Aluguel Rio de 

Janeiro, de 28/11/2019, apresenta estudo, tendo por base a 
apuração das despesas com a utilização da sede atual do Serpros, 

localizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e a 
comparação com a locação de imóvel no mercado, também no Rio 

de Janeiro, objetivando levantamento de alternativas para a 
redução dos seus custos atuais e futuros oriundos de possível 

reforma do prédio atualmente ocupado, sendo buscadas opções 
de locação de imóveis que atendam aos requisitos de melhoria da 

acessibilidade, modernidade, segurança e conforto, a fim de não 
diminuir o padrão das instalações e minimizar os transtornos a 

serem  causados pela possível transferência (na própria cidade do  
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Rio de Janeiro) tanto para os empregados, quanto aos 
participantes que fazem a visita presencial, tendo sido visitados 

espaços disponíveis para locação nos seguintes edifícios: Centro 
Empresarial Presidente Castelo Branco – Avenida República do 

Chile, no Centro; Flamengo Park Towers – Praia do Flamengo; 
Orla - Botafogo Business Center – Praia de Botafogo; Orla - 

Centro Empresarial Mourisco – Praia de Botafogo; Torre Almirante 
– Avenida Almirante Barroso – Centro; e Aqwa Corporate – Av. 

Binário do Porto – Porto.  
Este estudo concluiu que “cinco dos seis locais visitados para 

locação apresentam redução dos gastos em comparação com a 

permanência no atual prédio sede. Contudo, a redução só iria se 
concretizar, se levarmos em consideração o “retorno” com a 

posterior locação do mesmo”. As despesas líquidas mensais com 
locação variam de R$ 55.000,00 a R$ 145.000,00.  

 
O estudo ainda apresentou os custos de mudança para Brasília: 

logística – R$ 180.000,00; adequação da área necessária no 
Edifício Varig (sem incluir aquisição de móveis) – R$ 800.000,00; 

e aluguel e taxas do espaço no Edifício Varig, ativo pertencente 
aos planos PSI e PSII - R$ 35.500,00 mensais, por uma área total 

de 805,76 m².  
 

Fato 12: Da análise dos estudos realizados pelo Serpros, até esta 
data, pode-se concluir que os estudos: 

 

a) não oferecem a amplitude de informações solicitadas pelo 
Conselho Deliberativo (quando aprovou a realização e contratação 

de estudos para analisar a vantajosidade para o PGA da 
transferência da sede do Serpros para Brasília), para que sejam 

consideradas suficientes à sua tomada de decisão, levando em 
consideração   aspectos   humanos, técnicos, econômicos e  

financeiros; e 
 

b) não contemplaram os eventuais impactos no Fundo 
Administrativo do PGA decorrentes de possível Privatização da 

Patrocinadora e da Retirada de Patrocínio dos Planos de 
Benefícios. 

 
FATO 14: O OFÍCIO: DIRAD - 016915/2020, de 17/08/2020, 

enviado à ASPAS – Associação dos Aposentados e Pensionistas do  
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Serpros, com cópia para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
Diretoria Executiva do Serpros, com base na Nota Técnica DIRAD 

166/2020 (Anexo 18), de 23/07/2020, considerando a 
comparação de despesas com aluguel no Rio de Janeiro e Brasília 

(nas salas do Edifício Varig pertencentes aos Planos PSI e PSII, 
disponíveis para locação), afirmou: 

 
➢ “O prédio do Rio de Janeiro, onde hoje se encontra a sede 

do Serpros, é antigo e necessita de uma grande reforma 
estrutural, que vem sendo protelada há anos. Uma reforma 

emergencial, no menor orçamento obtido pela Diretoria Executiva 

para realização da obra, custaria R$ 1.2 milhão. A reforma 
estrutural completa e necessária custaria em torno de R$ 4 

milhões, a serem integralmente suportadas pelo Plano de Gestão 
Administrativa (PGA), proprietário do imóvel.” (grifou-se) 

 
➢ “A opção da venda desse imóvel, cuja decisão é de 

competência do CDE, além de desonerar o PGA dos custos acima 
mencionados, proporcionaria recursos financeiros que, 

corretamente investidos – como vem sendo praxe na atual 
administração – resultaria em liquidez e rentabilidade ao PGA.” 

(grifou-se) 
 

➢ “Pesquisas realizadas pelo Serpros sobre valores de 
locação para a hipótese de se manter a sede no Rio de Janeiro, de 

área que atenda a necessidade do Fundo, constataram que o valor 

médio mensal de aluguel e condomínio é de R$ 188.617,71, 
representando um desembolso anual de R$ 2.263.412,52, a 

serem custeados pelo PGA”. E que o imóvel do Edifício Varig, em  
Brasília, “custará ao PGA um aluguel mensal de R$ 44.207,12 e 

um condomínio de R$ 8.515,90. Ou seja, o custo anual de locação 
será de apenas R$ 632.676,24.” (grifou-se) 

 
➢ Adicionalmente, no que diz respeito a eventuais custos 

decorrentes de transferências ou desligamento de empregados, 
“...consideramos que a experiência do trabalho em home office, 

integralmente adotada pelo Serpros em decorrência da pandemia 
da Covid-19, mostrou-se exitosa, mantendo-se o atendimento 

com qualidade e presteza aos participantes e beneficiários, o que 
reduz consideravelmente a necessidade e os gastos com 

transferência  de  pessoal.  Entretanto,  lembramos que eventuais  
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definições sobre critérios e necessidade de transferências ou 
demissões de empregados é atribuição do Conselho Deliberativo e 

da Diretoria Executiva da Entidade.” (grifou-se) 
 

FATO 15: Na Nota Técnica DIRAD 166/2020, no Item “Impactos 
da não aprovação” está explicitado: 

 
➢ “Não há impactos diretos para o Serpro, mas a medida 

possibilitará maiores condições de exercer a supervisão das 
atividades do Serpros.” (grifou-se) 

 

➢ “Haverá impacto favorável nas despesas do PGA - Plano de 
Gestão Administrativa, pela imediata redução de despesas e pela 

capitalização em decorrência da futura venda do imóvel 
atual.”(grifou-se) 

 
Cabe lembrar que uma futura venda do imóvel da atual sede do 

Serpros, no Rio de Janeiro, também terá impacto favorável para o 
PGA, com a mudança para outro prédio no Rio de Janeiro. 

 
FATO 16: Conforme as informações contidas no Fato 06, o Estudo 

de Viabilidade da transferência da sede do Serpros para Brasília, 
realizado pela empresa de consultoria Mercer Brasil, foi 

encaminhado para a Patrocinadora Serpro por meio do Ofício CDE 
001/2020, de 20/02/2020, complementado por Parecer emitido 

pela gerência de benefícios do Serpros (GEBEN) sobre os impactos 

atuariais no Fundo Administrativo do PGA e avaliações de 
alternativas de locação de imóveis em Brasília e no Rio de Janeiro. 

 
Entretanto, o Parecer GEBEN 04/2019, que concluiu que o Fundo 

Administrativo será consumido em 11 anos, período inferior à 
duration do passivo dos planos de benefícios, recomendando-se a 

utilização de outra fonte para custeio das despesas 
extraordinárias de eventual mudança da sede do Serpros para 

Brasília, NÃO FOI CONSIDERADO pela patrocinadora Serpro, tanto 
no OFÍCIO: DIRAD - 016915/2020, como na Nota Técnica DIRAD 

166/2020, sendo que esta nota técnica também não incluiu o 
Parecer da Geben nos seus anexos, junto com os relatórios da 

Mercer e das avaliações de alternativas de locação de imóveis em 
Brasília e no Rio de Janeiro.  
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2 - Fatos sobre Aspectos Legais 
 

FATO 17: Conforme ATA CDE/2020 – 3ª RE - 07/07/2020, foi 
analisado o OFÍCIO: DIRAD 014087/2020, datado de 06/07/2020, 

por meio do qual “a Diretoria da Patrocinadora, em reunião de 24 
Jun.20 (sic), decidiu determinar a transferência da Sede do 

Serpros para Brasília, a ser concretizada num prazo de até 90 
dias, cabendo ao Conselho Deliberativo, em conjunto com a 

Diretoria Executiva, adotar providências para que a decisão seja 
concretizada, dentro do prazo definido.” (grifou-se) 

 

“O Conselho decidiu, por maioria de seus membros, por 
encaminhar à Diretoria Executiva do Serpros o OFÍCIO DIRAD – 

014087/2020 datado de 06/07/2020, para que adote providências 
no sentido de preparar o atendimento as suas disposições, 

mediante as premissas e restrições descritas na CI do CDE nº 
009/2020.” (grifou-se)   

 
FATO 18: No seu voto favorável ao encaminhamento do OFÍCIO: 

DIRAD – 014087/2020 à Diretoria Executiva do Serpros, no 
sentido de preparar o atendimento as disposições contidas no 

referido documento e, ainda, mediante as premissas e restrições 
descritas na CI do CDE nº 009/2020.”, o Presidente do CDE 

asseverou o seguinte: “... no sentido de que em momento 
oportuno possam ser atendidas plenamente as suas disposições, 

caso o novo Estatuto venha a ser aprovado por este CDE, 

alterando a localidade da Sede do Serpros, devendo ser 
observadas    as    premissas    de   elaboração   do   projeto   

estabelecidas por este Conselho e a restrição (condicionante) de 
aprovação final da nova versão do Estatuto da Entidade pelo CDE 

e pela PREVIC para que a mudança se concretize em definitivo”. 
(grifou-se) 

 
FATO 19: Nos votos contrários à decisão foram explicitadas 

divergências em relação à competência da patrocinadora Serpro 
para “determinar” a mudança da sede do Serpros para Brasília, 

bem como para alterar o Estatuto do Serpros, notadamente por 
ferir a autonomia administrativa e financeira da entidade e a 

competência privativa do Conselho Deliberativo em definir as 
alterações do estatuto da entidade (art. 1º e art. 12º, inciso I, do 

Estatuto do SERPROS, respectivamente). 
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FATO 20: Lado outro, no OFÍCIO: DIRAD - 016915/2020, a 
patrocinadora Serpro afirma o seguinte: “... a responsabilidade 

definida no parágrafo único do art. 13 da Lei Complementar nº 
108, de 29/05/2001, de aprovar, dentre outras matérias, as 

alterações no Estatuto da Entidade. Logo, depreende-se do texto 
legal que ao aprovador da matéria reserva-se o direito e o poder 

de manifestar-se contrário a alteração, manutenção ou supressão 

de quaisquer disposições estatutárias”. (grifou-se)” 

 

19. Os registros do voto do Conselheiro Mauro Antonio 

Faraco foram os seguintes:  
 

 
“O conselheiro Mauro Antonio Faraco, considerando análise da ata do CDE 
referente a reunião extraordinária, de 07/07/2020, independente dos fatos e 
registros discutidos nesta reunião, registra as seguintes considerações, com 
relação a transferência da sede da Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC), Serpros Fundo Multipatrocinado, do Rio de Janeiro 
para Brasília: 
 

(1) O SERPRO, como Patrocinador, tem a responsabilidade pela supervisão e 
fiscalização sistemática das atividades da sua Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC). Com base neste arcabouço construído ao 
longo dos anos, principalmente agora voltado para empresas estatais federais 
quanto ao patrocínio de planos de benefícios de previdência complementar, o 
Patrocinador, não pode ficar inerte às suas responsabilidades. Nesse sentido, 
com relação a transferência da sede da EFPC/Serpros do Rio de Janeiro para 
Brasília, a Diretoria Executiva do Patrocinador aprovou a proposição e 
determinou a formalização da decisão ao Presidente do CDE da EFPC, 
para providências pertinentes, registrando que o Estatuto Social da 
entidade, cuja proposta de alteração encontra-se em análise contemplará 
a referida transferência da sede. 
 
(2) Embora, considerando que a definição de proposição da transferência, 
ainda compete ao Conselho Deliberativo (CDE), dentre outras, também a 
alteração de estatuto, porém essa definição deverá ser aprovada pelo 
Patrocinador. Cabe ainda acrescentar, em relação a supervisão pelo 
Patrocinador, que a oportunidade dessa EFPC se instalar na mesma cidade 
facilitará o estreitamento do relacionamento, a interação e a cooperação, entre 
as duas entidades, reduzindo custeio administrativo. Logo, depreende-se do 
texto legal que ao aprovador da matéria reserva-se o direito e o poder de 
manifestar-se contrário a alteração, manutenção ou supressão de quaisquer 
disposições estatutárias. 
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(3) O Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1), do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, em correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 
19, determina que o Patrocinador reflita a contabilização, em suas 
demonstrações contábeis, em relação a todos os Benefícios a Empregados, 
evidenciando todas as formas de remuneração concedidas por um 
patrocinador/empregador em troca dos serviços prestados pelos empregados. 
Atualmente, o Patrocinador contabiliza, em seu Balanço Patrimonial, mais de 
1,061 bilhão (um bilhão e sessenta e um milhões), como passivo atuarial 
líquido, em Outros Resultados Abrangentes (ORA). Como consequência, este 
valor, atua como conta redutora do Patrimônio Líquido do Patrocinador, 
reduzindo o valor da empresa nas análises de precificação realizadas pelos 
especialistas. 
 
(4) Desde agosto de 2018, os órgãos estatutários do Serpros, vêm discutindo 
a transferência da sede, incluindo análises de possibilidades, estudos e 
pareceres elaborados internamente e por Consultorias contratadas. Com isso, 
o CDE, na Reunião Extraordinária de 07/07/2010, decidiu, por maioria de seus 
membros, por encaminhar à Diretoria Executiva do Serpros o Ofício DIRAD – 
014087/2020, datado de 06/07/2020, para que adote providências no sentido 
de preparar o atendimento as suas disposições, mediante as premissas e 
restrições descritas na CI do CDE nº 009/2020. Dentre outros deveres, o 
Patrocinador, menciona o zelo pelos recursos garantidores dos planos, 
colchão construído ao longo de anos de árduo trabalho pelos empregados 
ativos do Serpro, alguns dos quais embora considerados “novatos” já tem mais 
de dez ou quinze anos de trabalho, além dos assistidos dos planos, 
objetivando a sustentabilidade dessa EFPC. O PS-I e PS-II são proprietários 
de imóvel em área nobre de Brasília, considerando a demanda reprimida para 
locação   de   escritórios  de  alto  padrão, estando  disponível  para  ocupação  
imediata, com instalações prontas e com custo de adaptação extremamente 
reduzido. O valor do aluguel a ser pago pelo Serpros, por meio do PGA – 
Plano de Gestão Administrativa, consistirá em rentabilidade para carteira de 
imóveis dos planos, atualmente “andando de lado”. As instalações atuais do 
Serpros, em prédio próprio, do PGA, além de apresentar necessidades de 
intervenções estruturais para a segurança de seus ocupantes (colaboradores 
e visitantes), com orçamentos superiores a R$ 4 milhões em reformas, gerou 
em 2019 despesas da ordem de quase R$ 5 milhões, pois somente com a 
reavaliação deste imóvel no RJ a variação negativa nos resultados do PGA foi 
de R$ R$4.608.520,00, atingindo -35,%, em relação ao 
Permanente/Imobilizado, em 31/12/19, com saldo de R$ 13,2 milhões, 
enquanto isso a rentabilidade atingida no PS-I, acumulada em 2019, foi 
positiva de 14,59%. Além disso, a experiência do trabalho em home office 
adotada pela EFPC/Serpros em decorrência da pandemia do covid-19, 
mostrou-se exitosa, mantendo-se o atendimento com qualidade e presteza aos 
participantes e beneficiários, o que reduz consideravelmente a necessidade e 
os gastos com transferência de pessoal. 
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(5) O órgãos legisladores e reguladores determinaram à empresa estatal 
federal, por meio da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e 
de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), emitindo a 
Resolução CGPAR nº 25, de 06/12/2018, que estabeleceu, ao Patrocinador, 
diretrizes e parâmetros quanto ao patrocínio dos planos de benefícios. Nesse 
sentido, a cada dois anos, a Diretoria Executiva da empresa estatal deverá 
propor ao Conselho de Administração a transferência de gerenciamento 
quando verificar a não economicidade de manutenção da administração do 
plano na entidade fechada nas condições vigentes, nos termos da legislação 
específica. Perceba-se que estamos abordando assuntos mais complexos 
com relação a administração dos planos de benefícios, o que remete as 
responsabilidades intrínsecas do Patrocinador/Serpro. A questão da 
economicidade, por conta da transferência da sede, não se limita 
simplesmente a questões sob a ótica de custeio ou econômico-financeira, ela 
traz consigo a própria manutenção da EFPC/Serpros como administrador dos 
planos de benefícios. 
(6) A supervisão e fiscalização subsidiária do patrocinador é aspecto de 
primeira grandeza para o interesse dos participantes e órgãos estatutários do 
Serpro. Os participantes (ativos e assistidos) tiveram um histórico de perdas 
em seus recursos garantidores dos planos por conta dos investimentos 
gravosos entre 2011 e 2015. Em 30/06/2020, as perdas, atingiram o valor de 
R$ 1.167.991.291, restando evidências de ativos em alerta de R$ 
143.597.494, com potenciais riscos de Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa (PCLD) e desvalorização de cotas em fundos investidos. Essa 
“sangria” dos recursos garantidores que em valores atualizados por 
parâmetros do mercado financeiro, poderiam superar 30% dos recursos 
garantidores dos planos, não poderão se repetir em hipótese alguma.  
Por isso, os dirigentes institucionais estatutários do Patrocinador, além dos 
dirigentes do Serpros, vêm atuando com afinco no acompanhamento das 
operações dos planos. Complementarmente ao exposto o Diretor de 
Administração encaminhou o Ofício DIRAD 016915, de 17/08/2020, contendo 
esclarecimentos ao Diretor-Presidente da ASPAS, Diretoria Executiva do 
Serpros, Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
Conclusão do Conselheiro: É de se esperar, do Patrocinador/Serpro, 
considerando as infindáveis obrigações supracitadas nos registros deste 
Conselheiro, perante os participantes (ativos e assistidos), o cumprimento dos 
normativos de reguladores e legisladores. Nesse sentido, não há dúvida que 
existe por parte do Patrocinador/Serpro, na minha opinião de Conselheiro 
Fiscal, direitos legais para exercer seu papel fundamental, sob a ótica de 
patrocínio de planos previdenciários, por empresa estatal. Destacando a 
aprovação, ou não, de instrumentos estatutários e regulamentares dos planos 
que regem os benefícios e obrigações dos participantes, as atividades e 
consequentemente a localidade da sede da EFPC/Serpros. De modo a 
assegurar aos empregados e ex-empregados (ativos e assistidos) o principal 
benefício existente no Patrocinador/Serpro.” 

 



 

 
 

29 

 

20. Em 22.09.2020 a ASPAS teve acesso ao Ofício do 

SERPRO de nº DIRAD–014087 de 06.07.2020 (anexo 16), que veio 

CONFIRMAR todos os fatos narrados com base nas informações da Ata 

da Reunião  Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 

07.07.2019 ( dia seguinte à data do Ofício), pelo qual o patrocinador 

SERPRO declarou o seguinte: 

 

a Diretoria do Patrocinadora, em reunião de 24 Jun.20, 

decidiu determinar a transferência da sede do 

Serpros para Brasília, a ser concretizada num 

prazo de até 90 dias, cabendo ao Conselho 

Deliberativo, em conjunto com a Diretoria Executiva, 

adotar providências para que a decisão seja 

concretizada, dentro do prazo definido. 

Na oportunidade, informamos que o Estatuto Social do 

Serpros, em fase final de revisão por parte da 

Patrocinadora, irá refletir essa mudança. 

 

21. Acessamos, também, à CI-CDE 009/2020 (anexo 17),  

enviada pelo Conselho Deliberativo para a Presidência da Diretoria 

Executiva, cujo teor CONFIRMA as informações apontadas, com base 

nas informações prestadas pela Diretoria Executiva do SERPROS, bem 

como, aponta outros pontos que merecem destaques, a saber: 

 

Considerando que a decisão da Diretoria Executiva da 

Patrocinadora, objeto desse mesmo ofício, integra o rol 

das alterações procedidas no Estatuto desta 

Entidade, mas, tendo em vista que tal alteração 

demandará providências de natureza operacional, o 

Conselho Deliberativo do Serpros, por ocasião da sua 3ª 

Reunião Extraordinária realizada no dia 07/07/2020, 

decidiu, por maioria de votos, encaminhar o Ofício 

DIRAD  014087/2020  para que a Diretoria Executiva  
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do Serpros possa iniciar a adoção das providências 

cabíveis. 

 

Cabe o registro de que a transferência legal da Sede 

do Serpros para Brasília/DF somente poderá ser 

efetivada quando da aprovação do novo Estatuto 

da Entidade tendo em vista, como já mencionado, que 

a alteração da Sede do Serpros se dá no bojo do 

processo de alteração estatutária, pois a definição do 

local da Sede consta do Art. 4º do Estatuto. 

(....) 

h) contabilizar, em separado, de forma individual e 

agrupada os gastos relacionados com a 

transferência da Sede do Serpros para Brasília. 

 

 

 

22. Examinando o teor dos documentos acima, podemos 

constatar que o Presidente do Conselho declara que a mudança da 

sede para Brasília “integra o rol das alterações procedidas no Estatuto 

desta Entidade”, o que conflita com declaração do próprio Conselheiro 

IVO TORRES (Ata de 07.07.2020) e a própria Diretoria Executiva que 

enviou para a ASPAS, em setembro/2019, a versão final das 

alterações do Estatuto aprovadas pelo CDE (Anexo 12), onde NÃO 

CONSTA TAL ALTERAÇÃO. 

 

 

23. Consta, ainda na referida CI que o Presidente do 

Conselho, apesar de CIENTE que a alteração do Estatuto só poderia 

ser concretizada bem mais tarde, DETERMINOU uma série de 

atividades que a Diretoria Executiva deveria tomar, com o objetivo de 

antecipar a mudança da sede do SERPROS para Brasília, inclusive 

realizando despesas que deveriam ser contabilizadas em separado. 
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24. Causou surpresa a declaração do Presidente ao afirmar 

que “Cabe o registro de que a transferência legal da sede de 

SERPROS para Brasília/DF somente poderá ser efetivada 

quando da aprovação do novo Estatuto da Entidade...”. o que 

leva à presunção que todos os atos praticados pela Diretoria 

Executiva, VISANDO A ANTECIPAÇÃO DA MUDANÇA DA SEDE, ANTES 

DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SERIAM ATOS ILEGAIS OU 

IRREGULARES ? 
 

25. E, se porventura a alteração da sede do SERPROS para 

BRASÍLIA não for aprovada, afinal os Conselheiros são independentes 

para votar, não sendo admissível tomar providências antecipatórias, 

na presunção que a ordem do patrocinador seria cumprida a qualquer 

custo ? Nesse caso, as  despesas já realizadas teriam que ser 

ressarcidas ? Se isso ocorrer, não temos dúvidas em afirmar que os 

atos já praticados pela Diretoria Executiva serão considerados atos 

irregulares de gestão. 

  

 

DO ENQUADRAMENTO NO DECRETO 4.942/2003 

  

26. Em decorrência do cima exposto, a ASPAS entende, que 

os Conselheiros que aprovaram o encaminhamento do Ofício DIRAD – 

014087 para a Diretoria Executiva, bem como, a Diretora Presidente 

do SERPROS, descumpriram o Decreto nº 4.942/2003, tendo em vista 

que, no entendimento da ASPAS, o patrocinador SERPRO não possui 

competência para alterar o Estatuto do SERPROS. 

 

27. Os Conselheiros que aprovaram o encaminhamento do 

Ofício DIRAD– 014087 para a Diretoria Executiva do SERPROS, e 

mesmo a Diretora Presidente da referida Diretoria, infringiram tanto o 

art. 90, quanto o 110, abaixo descritos: 
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Art. 90.  Descumprir cláusula do estatuto da entidade 

fechada de previdência complementar ou do 

regulamento do plano de benefícios, ou adotar cláusula 

do estatuto ou do regulamento sem submetê-la à prévia 

e expressa aprovação da Secretaria de Previdência 

Complementar. 

 Penalidade:  multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

podendo ser cumulada com suspensão pelo prazo de até 

cento e oitenta dias. 

Art. 110.  Violar quaisquer outros dispositivos das Leis 

Complementares nos 108 e 109, de 2001, e dos atos 

normativos regulamentadores das referidas Leis 

Complementares. 

      Penalidade:  multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

podendo ser cumulada com suspensão pelo prazo de até 

cento e oitenta dias ou com inabilitação pelo prazo de 

dois anos até dez anos. 

 

28. O Presidente do Conselho Deliberativo do SERPROS 

FERNANDO NUNES BENTO, e a Presidente da Diretoria Executiva do 

SERPROS ANA MARIA MALLMANN COSTI, ao negarem ao 

participante e Presidente da Diretoria da ASPAS, PAULO BARBOSA 

COIMBRA, o acesso aos documentos solicitados formalmente que 

estavam em seu poder, infringiram o art. 84 do Decreto nº 

4.942/2003, abaixo reproduzido: 

 

Art. 84.  Deixar de atender a requerimento formal 

de informação, encaminhado pelo participante ou pelo 

assistido, para defesa de direitos e esclarecimento de 

situação de interesse pessoal específico, ou atendê-la 

fora do prazo fixado pelo Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar e pela Secretaria de 

Previdência Complementar. 
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Penalidade:  advertência ou multa de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). 

 

 

29. Com efeito, os Conselheiros e a Presidente da Diretoria 

Executiva infringiram o art. 90 do Decreto 4.942/2003, sendo que os 

Presidentes do Conselho Deliberativo e a Presidente da Diretoria 

Executiva desacataram também o art. 84 do referido Decreto, ao 

deixarem de prestar informações documentais requeridas por 

participante. 

 

30. Correto, portanto, o enquadramento dos Conselheiros 

que votaram acatando o encaminhamento do Ofício DIRAD – 014087  

para que a Diretoria Executiva tomasse providências antecipatórias 

para a mudança da sede do SERPROS para Brasília, em face da 

violação, também, expressa, dos arts. 1º e 4º do Estatuto do 

SERPROS. 

 

 

31. Ao deixarem de apresentar o Ofício DIRAD – 014087 e a 

CI CDE 009/2020 solicitado pelo participante e Presidente da ASPAS, 

PAULO BARBOSA COIMBRA, o Presidente do Conselho Deliberativo 

do SERPROS e a Presidente da Diretoria Executiva do SERPROS 

também se enquadram no art. 84 do Decreto 4.942/2003. 

 

 

DO DIREITO 

 

 

32. A questão envolvida na denúncia diz respeito a 

interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 13 da Lei 

Complementar nº 108/2001 que possui o seguinte teor: 
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Parágrafo único. A definição das matérias previstas no 

inciso II deverá ser aprovada pelo patrocinador. 

 

 

33. Enquanto o patrocinador SERPRO entende que este lhe 

dá o poder de interferir ativamente no Estatuto do Fundo de Pensão, a 

ASPAS confere interpretação bem mais restritiva, admitindo que cabe 

ao patrocinador SERPRO, apenas aprovar ou negar, somente sobre 

as alterações estatutárias que foram aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo do SERPROS, sem o direito de impor alterações, por 

iniciativa própria, conforme disposto no caput do referido artigo 13 

da Lei Complementar 108/2001: 

 

 

Art. 13º - Ao Conselho Deliberativo compete a definição das 

seguintes matérias: 

(...) II - alteração de estatuto e regulamentos dos planos de 

benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a 

retirada de patrocinador;  

(...) Parágrafo único. A definição das matérias previstas no inciso 

II deverá ser aprovada pelo patrocinador” 

 

 

 

34. A Resolução do Conselho Gestor da Previdência 

Complementar - CGPC nº 008/2001, com a redação dada pela 

Resolução nº 34/2019, baixada pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC  regulamentou parágrafo único do art. 13 

da LC 108/2001, que dispôs sobre “normas procedimentais para 

a formalização de processos de estatutos, regulamentos de 

plano de benefícios, convênios de adesão e suas alterações”, 

nos artigos abaixo reproduzidos: 
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Art. 5º A análise de requerimento para aprovação ou 

alteração de estatutos, regulamentos de planos de 

benefícios e convênios de adesão, encaminhados à 

Secretaria de Previdência Complementar, será realizada 

a partir do recebimento de toda a documentação 

prevista nos incisos do § 1º deste artigo, de acordo 

com o objeto de cada pleito, observada a legislação 

que rege a matéria. 

§ 1º O requerimento deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos, quando se tratar de: 

(....); 

II - alteração de estatuto: 

a) texto consolidado do estatuto pretendido, com as 

alterações propostas em destaque; 

(....) 

c) ata do órgão competente da entidade aprovando a 

alteração do estatuto; 

d) comprovação de ter comunicado aos patrocinadores e 

instituidores o inteiro teor da proposta de alteração, 

com prazos mínimo de trinta dias e máximo de sessenta 

dias, para manifestação expressa de eventual 

discordância. (redação dada pela Resolução CNPC 

34/2019) 

 

35. Como se vê, claramente, o poder de qualquer 

Patrocinador no que se refere ao poder conferido pelo parágrafo único 

do art. 13 da LC 108/2001, ficou restrito à apenas duas condições: 

APROVAR ou DISCORDAR sobre as alterações submetidas pelo 

Conselho Deliberativo e submetidas à aprovação do patrocinador. 

 

36. EM MOMENTO ALGUM, as normas reguladoras sobre 

esta matéria, atribui poderes ao patrocinador para ALTERAR 

UNILATERALMENTE O ESTATUTO DO SEU FUNDO 

PATROCINADO. 
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37. Nem mesmo a faculdade de apresentar proposta de 

alteração de estatuto para o Conselho Deliberativo do SERPROS,  o 

patrocinador possui, pois ESTA COMPETÊNCIA PELO ESTATUTO É 

DA DIRETORIA EXECUTIVA (Estatuto art. 27 c/c art. 12). 

 

38. Finalmente, nas propostas de alteração do estatuto, 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo do SERPROS em julho de 2019 

(Anexo 12) e submetidas à aprovação do patrocinador SERPRO, 

NÃO CONSTAVA A DE MUDANÇA DA SEDE PARA BRASÍLIA. 
 

39. Ainda com relação ao Ofício DIRAD - 016915/2020 do 

patrocinador SERPRO, está INCORRETA a afirmação que o Conselho 

Deliberativo do SERPROS teria aprovado, por 4 votos a 2, a 

mudança da sede para Brasília. 

 

40.  A afirmação acima se comprova, primeiramente, pela  

ordem do dia da convocação da Reunião Extraordinária, onde 

constava apenas um item previsto na ordem do dia: 1. OFÍCIO: 

DIRAD - 014087/2020 emitido pelo Patrocinador SERPRO e, em 

consequência, não seria possível na referida reunião, deliberar sobre 

alteração de estatuto, ausente na pauta,  o que – por si só – já 

descaracterizaria a legalidade de qualquer deliberação neste sentido. 

 

41. Acontece, ainda, que ao examinar a ATA DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO DIA 07.07.2020, verifica-se que a decisão nela 

proferida não aprova a mudança, mas apenas encaminha o Ofício 

com a determinação do patrocinador SERPRO à Diretoria 

Executiva do SERPROS para “atendimento”, abaixo transcrito: 

 

“Decisão: O Conselho decidiu, por maioria de seus 

membros, por encaminhar à Diretoria Executiva do 

SERPROS o OFÍCIO DIRAD – 014087/2020 datado de 

06/07/2020, para que adote providências no sentido de  
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preparar o atendimento as suas disposições, mediante 

as premissas e restrições descritas na CI do CDE nº 

009/2020”; 

 

 

42. Portanto, na interpretação da ASPAS, NÃO CABE AO 

PATROCINADOR IMPOR ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS À SUA 

PATROCINADA e, aos membros do Conselho Deliberativo do 

SERPROS, é vedado SUBMETEREM-SE às determinações do 

patrocinador, abrindo mão do direito e dever de cumprir a 

determinação do art. 1º do Estatuto de exercer a sua AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA na gestão do SERPROS. 

 

43. Tanto os Conselheiros do SERPROS que acataram o teor 

do Ofício DIRAD – 014087, quanto à Presidente da Diretoria Executiva 

do SERPROS, NÃO PODIAM DESCONHECER que, ao acatar a ordem do 

patrocinador para a tomada de decisões visando a mudança da sede 

do SERPROS para Brasília, estavam homologando uma violação 

expressa dos artigos 1º e 4º do Estatuto do SERPROS. Já os atos que 

vierem a ser praticados pela Diretoria Executiva, por serem contrários 

ao estabelecido no Estatuto vigente, visando a MUDANÇA DE FATO 

da sede, ANTES da mudança de direito, atropelando todas as normas 

estabelecidas para a alteração regular do Estatuto, configuram atos 

irregulares de gestão. 

 

44. Além da interpretação equivocada do patrocinador 

SERPRO, ao DETERMINAR que o Conselho Deliberativo do SERPROS, 

tomasse providências antecipatórias para mudança da sede para 

Brasília, antes mesmo do Estatuto ser alterado, a consumação desta 

ordem resulta no atropelo dos procedimentos administrativos exigidos 

pelas normas existentes para o processamento regular das regras para 

promover alterações no Estatuto. 
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SOBRE   A   AUSÊNCIA   DE   CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA E 

ATUARIAL PARA   A   MUDANÇA  DA  SEDE DO SERPROS 

 

45. Ainda sobre a interferência equivocada do Patrocinador 

SERPRO na imposição de alteração estatutária, é primordial destacar 

que a própria Diretora Presidente do SERPROS, no Estudo da 

Mudança de Domicílio da Sede do SERPROS, afirmou ao 

Conselho Deliberativo que não há capacidade orçamentária e 

atuarial para o PGA suportar os custos de pessoal calculados no 

Estudo de Viabilidade da transferência da sede realizado pela empresa 

Mercer Brasil, afirmações explicitadas no Fato 08, da ata da 2ª RE do 

Conselho Fiscal do Serpros: 
 

 

Fato 08:  O Estudo da Mudança de Domicílio da Sede do Serpros: 
 

➢ No Item 3 - Capacidade Orçamentária, destaca que o 
orçamento aprovado para o exercício 2020 não prevê gastos com 

dispêndios de pessoal nos montantes calculados no estudo 
realizado pela Mercer para cada um dos três cenários 

considerados, que representam respectivamente 32% ou 31% ou 
24% de acréscimo no orçamento anual de despesas, mesmo 

excluindo a contemplação nos valores da prática de pagamento de 

Severance (práticas de concessão de benefícios, além do 
obrigatório por lei, para empregados em caso de desligamento), 

que foram estimadas pela Mercer.  (grifou-se) 
➢ Na item 6 - Conclusão, destaca também a incapacidade 

atuarial em custear tal empreitada, evidenciada no estudo atuarial 
(anexo 3) onde conclui-se por: 

 
"Com a utilização do fundo administrativo para custear tais 

despesas pontuais, estima-se que o fundo administrativo será 
consumido em 11 anos, período inferior à duration do passivo dos 

planos de benefícios. Sendo assim, recomenda-se utilização de 
outra fonte para custeio dessas despesas previstas para o 

exercício de 2020." (grifou-se) 
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46. Nesse caso, é sabido que o Patrocinador SERPRO não 

poderá suportar, sem a contribuição paritária dos participantes e 

assistidos,  os custos da mudança, em razão de proibição 

expressa na LC 108/2001, que veda que o Patrocinador Público 

realize aporte que exceda à contribuição realizada pelos 

participantes acima da paridade contributiva. 

 

DAS PROVAS 

 

47. Todos os fatos acima alegados, se encontram 

devidamente comprovados através da documentação relacionada 

na Relação de Anexos no final desta denúncia. 

 

CONCLUSÃO 

 

48. A conclusão, que se pode extrair da exposição acima, 

conforme amplamente comprovado, é que o Ofício de nº DIRAD - 

014087/2020 enviado pelo patrocinador SERPRO, para o 

Conselho Deliberativo do SERPROS, equivocou-se ao entender que 

o parágrafo único do art. 13 da LC 108/2001, bem como, o 

parágrafo 1º, inciso II, letra “a” e “d”, do art. 5º da Resolução 

CGPC nº. 008/2004, com a redação dada pela Resolução CNPC nº 

34/2019, atribuía poderes ao patrocinador para promover 

alterações no Estatuto do SERPROS. 

 

 

49. Os Conselheiros do Conselho Deliberativo e a Diretoria 

Executiva, ambos do SERPROS, que acataram a determinação do 

patrocinador SERPRO, descumpriram os arts. 90 e 110 do Decreto 

nº 4.942/2003. 

 
 

50. Também o Presidente do Conselho Deliberativo e a 

Presidente da Diretoria Executiva ao negarem o acesso de 
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documentação em seu poder solicitada por participante, incorrem 

no art. 84 das infrações previstas no Dec. 4.942/2003. 

 
 

51. É importante destacar, ainda, que as alterações do 

Estatuto estavam pendentes de aprovação no patrocinador 

SERPRO há mais de um ano, e, INESPERADAMENTE, numa 

pressa injustificada e inoportuna, em meio a uma PANDEMIA 

global, DETERMINA a mudança da sede para Brasília, o que é 

acatado com marcação de pauta extraordinária com esta 

finalidade, em clara presunção de subserviência, aceitando, sem 

contestar, uma flagrante usurpação do seu poder, do qual 

não pode abdicar, visto que o art. 1º do Estatuto veda 

expressamente esta submissão, ainda mais, quando o pleito do 

patrocinador SERPRO é totalmente desprovido de amparo legal. 

 
 

52. Deve ser ressaltado que com a evolução da tecnologia, 
não há mais necessidade de proximidade física entre as sedes do 

patrocinador SERPRO e a do SERPROS, de forma a que o 
argumento de “experiência exitosa de home office” também 

favorece a manutenção da sede no Rio de Janeiro, sem qualquer 
despesa para o fundo de pensão, particularmente com 

transferência de pessoal, além da provável perda de know-how e 
conhecimento do negócio do SERPROS dos empregados que não 

concordarem em se transferir para Brasília. 

 
 

 
 

53. Relevante destacar, finalmente, que a eventual 
concretização da mudança da sede do SERPROS para Brasília, 

determinada pelo patrocinador SERPRO, e acatadas pelo Conselho 
Deliberativo do SERPROS, sem DELIBERAR sobre a mudança da 

sede e demonstrar que houve exame dos estudos de viabilidade 
por ele mesmo solicitados, irá caracterizar ATO IRREGULAR DE 

GESTÃO e ofensa ao DEVER FIDUCIÁRIO, e refletirá 
definitivamente na vida dos empregados do SERPROS que, como 

toda organização, é composta fundamentalmente por pessoas - e 
não por um CNPJ que pode mudar de lugar para outro, sem 
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qualquer reflexo na vida de pessoas e da própria empresa. 
 

 

DOS PEDIDOS 

 

54. Diante da exposição acima, pelo descumprimento das 

normas citadas, o Denunciante REQUER: 

 

a) Seja o Presidente do Conselho Deliberativo do 

SERPROS FERNANDO NUNES BENTO, e a 

Presidente da Diretoria Executiva do SERPROS 

ANA MARIA MALLMANN COSTI, enquadrados no  

art. 84 do Decreto 4.942/2003 e, em 

consequência, seja aplicada a multa 

correspondente à infração do referido artigo. 

 

b) Sejam os Conselheiros FERNANDO NUNES 

BENTO, IVO TORRES, ARIADNE DE SANTA 

TERESA LOPES FONSECA e PAULO ROBERTO 

DE OLIVEIRA enquadrados nos arts. 90 e 110 do 

Decreto 4.942/2003 e, em consequência, sejam 

aplicadas as multas correspondentes às infrações 

dos referidos artigos. 

 

 Termos em que pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020. 

 

 

ANTONIO VIEIRA GOMES FILHO 

           OAB-RJ 47.253 


