
 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL/RJ. 

 

GRERJ Nº 42337904352-85 

 

 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E 

ASSISTIDOS DO SERPROS  – ASPAS, sociedade civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.170.943/0001-50, com 

sede na Av. Rio Branco, nº. 120, Sala 1.206, Galeria dos 

Empregados do Comércio, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-

001, telefone (21) 3852-9276, e-mail aspas@aspas.org.br, por 

seus advogados, constituídos na conformidade do instrumento de 

mandato (anexo 01), e endereço eletrônico 

vieira.adv@uol.com.br, vem, perante este D. Juízo, com 

fundamento no artigo 20 c/c art. 300 e seguintes do novo CPC, 

propor 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

COM PEDIDO IMEDIATO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA 

 

Contra o  – FUNDO MULTIPATROCINADO, entidade fechada de 

previdência complementar, com sede na Rua Fernandes 

Guimarães, nº 35, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 29.738.952/0001-99, nas pessoas de seus 

dirigentes ANA MARIA MALLMANN COSTI e FERNANDO 

NUNES BENTO, respectivamente diretora presidente e presidente 

do Conselho Deliberativo do SERPROS, pelo fatos e fundamentos 

deduzidos a seguir. 

 

DO CENTRO DA LIDE 

 

1. A Autora – ASPAS – é uma entidade associativa, sem 

finalidade lucrativa, criada em 02/09/1998, com sede e foro na 

cidade do Rio de Janeiro, tendo por objetivos “defender os direitos 

de seus associados” e “apoiar, prestigiar e lutar pela integridade e 

manutenção dos objetivos do SERPROS e a preservação de seu 

patrimônio.” (Estatuto art. 4º - anexo 02). 



 

 

2. No polo passivo, está o SERPROS – Fundo 

Multipatrocinado, pessoa jurídica de direito privado, sociedade 

civil sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e 

financeira, instituída pelo patrocinador SERPRO – Serviço Federal 

de Processamento de Dados, empresa pública federal, com a 

finalidade de prover a previdência complementar dos seus 

empregados. 

 

3. O mérito da lide consiste em discutir a legalidade e 

irregularidade da decisão tomada pelo patrocinador SERPRO e pelo 

SERPROS, pelos atos praticados relacionados com a 

determinação expressa do patrocinador SERPRO, para que o 

Conselho Deliberativo do SERPROS, tomasse providências 

antecipatórias para mudar a sede da instituição do Rio de Janeiro 

para Brasília, que foi atendida pelo Conselho Deliberativo do 

SERPROS, no prazo de 90 dias, sem que estivessem 

concluídos todos os procedimentos normativos exigidos. 

 

4. Para tanto será demonstrado que: 

 

i. A determinação de mudança de sede para Brasília foi 

realizada pelo Patrocinador SERPRO; 

 

ii. Que a alteração de sede do SERPROS somente poderia 

ser concretizada após alteração estatutária; 

 

iii. Que a alteração de artigo do Estatuto é de proposição 

exclusiva da Diretoria Executiva do SERPROS ao Conselho 

Deliberativo (Estatuto, art. 27 c/c art. 12); e 

 

iv. Que há ilegalidade e irregularidade, na decisão de 

determinar e acatar a antecipação da transferência da 

sede determinada pelo patrocinador SERPRO.  

 

 

5. A cautela com que a Associação Autora trata do assunto 

tem um motivo específico, qual seja, as tratativas em curso, 

determinada pelo Governo Federal para a privatização do 

Patrocinador SERPRO que, provavelmente, poderá deixar de 

patrocinar o Fundo de Pensão após a privatização. 



 

 

6. Neste sentido, há necessidade de enorme prudência com 

a mudança de sede, para que os cofres do Fundo de Pensão (de 

integral propriedade dos participantes ativos e assistidos) não 

sejam atingidos com os custos, operacionais e financeiros da 

mudança, sem que haja proveito específico para o Fundo de 

Pensão. 

 

DA ILEGAL INTERFERÊNCIA DA PATROCINADORA NA 

GESTÃO DO FUNDO DE PENSÃO 

 

7. Em julho de 2019 o Conselho Deliberativo do Fundo de 

Pensão SERPROS aprovou proposta de alteração de seu Estatuto 

(anexo 03), onde não constava a mudança de sede para 

Brasília, submetendo a proposta à aprovação do patrocinador 

SERPRO, na exata forma prevista em Lei Complementar nº 

108/2001 que dispõe acerca da relação entre os Entes Federativos 

e as entidades fechadas de previdência complementar, in verbis: 

 

 

Art. 13. 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. 

 

 

8. Após mais de 12 meses analisando a proposta de 

alteração do Estatuto do SERPROS, o Patrocinador SERPRO, 

antecipou sua discordância sobre a nova versão do Estatuto, na 

parte que manteve a sede no Rio de Janeiro, conforme se 

verifica no ofício DIRAD 016915/202, dos quais destacam-se 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 , 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. Em 19.08.2020 a direção do SERPROS postou no seu site 

o boletim ‘SERPROS EM DIA” (anexo 04) o seguinte: 

 

 

O patrocinador 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. 

 

10. No dia seguinte, em 20.08.2020, o patrocinador SERPRO 

divulgou, no seu Boletim Eletrônico “PRIMEIRA LEITURA” (anexo 

05), 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” 

  



 

 

11. Foi publicada uma retificação no dia seguinte, divulgada 

pelo Boletim Eletrônico “EM TEMPO” (anexo 06), na forma 

abaixo: 

 

 

 

 

 

12. Não resta qualquer dúvida, em face do acima exposto, 

que o patrocinador DETERMINOU ao Conselho Deliberativo do 

SERPROS que tomasse providências antecipatórias para a 

mudança da sede para Brasília, que não constava na proposta de 

alteração do Estatuto enviada pelo fundo ao patrocinador para 

aprovação. 

 

 

13. Ocorre que o patrocinador SERPRO não possui 

competência legal para INTERFERIR NA ADMINISTRAÇÃO DO 

SERPROS, como também, NÃO PODE APRESENTAR PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTO, QUE SÃO ATOS PRIVATIVOS 

DO  (art. 27 c/c art. 12 do Estatuto do SERPROS). 



 

 

DO RISCO DE DANO IMINENTE 

 

14. A parte Autora foi informada pela Presidente da Ré que o 

Conselho Deliberativo do SERPROS, através da CI CDE nº 

009/2020, datada de 08/07/2020, comunicou a decisão tomada 

pela Diretoria do Serviço Federal de Processamento de 

Dados – SERPRO, determinando a transferência da sede do - 

Fundo Multipatrocinado para Brasília/DF. 

 

15. Na CI CDE nº 009/2020, o Conselho Deliberativo 

determinou à Diretoria Executiva do Fundo, que fosse observado o 

prazo de 90 dias para a efetivação da transferência da Sede 

do SERPROS, e esta, declarou que já dera início ao 

“planejamento dos procedimentos necessários para atender 

ao solicitado”.   

 

16. Com base nas informações prestadas pela Presidente do 

SERPROS mencionadas acima, a ASPAS enviou o Ofício RC - 

ASPAS 005/2020, de 03.08.2020  (anexo 07), dirigido ao 

Presidente do Conselho Deliberativo do SERPROS (com cópia para 

o patrocinador SERPRO), questionando sobre os fatos relacionados 

com 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, e, ao final, concluindo: 

 

“a Diretoria da ASPAS, em nome dos seus associados, participantes 

ativos e assistidos do nosso fundo de pensão, espera e conclama que 

o CDE (Conselho Deliberativo) não aprove a determinação da direção 

da patrocinadora de mudança da sede do SERPROS para Brasília, 

tendo em vista os graves prejuízos que poderão causar à EFPC, além 

de ferir a sua autonomia administrativa e financeira, assegurada 

legalmente.”  

 

17. A parte autora, ASPAS, tentou ter acesso a integra do 

contido no OFÍCIO DIRAD-014087/2020 e na CI CDE 009/2020, 

sem sucesso, em face das negativas da Diretoria Executiva e do 

Conselho Deliberativo do SERPROS (anexo 08). 



 

 

18. 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 09), 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 Patrocinador SERPRO 

comunica a decisão tomada em reunião realizada no dia 

24/06/2020, determinando a transferência da Sede do Rio de 

Janeiro  para Brasília, no prazo de 90 dias. 

 

19. Demonstra-se, portanto, a necessidade de provimento 

judicial antecipatório imediato para evitar possível dano ao 

Patrimônio do Fundo de Pensão que, repita-se, é integralmente de 

seus participantes e assistidos. 

 

20. Importante ressaltar que 90 dias é o prazo para que seja 

consumada a transferência, porém muitos atos com reflexos 

financeiros podem já estar ocorrendo durante este prazo, vez que 

a Diretoria Executiva do  já comunicou que dera início às 

atividades antecipatórias para atender à determinação 

contida na CI CDE 009/2020, enviada pelo Conselho 

Deliberativo do SERPROS. 

 

 

 

DA MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO PATROCINADOR  

PARA A MUDANÇA DE SEDE DO FUNDO DE PENSÃO 

 

 

21. A motivação dada pelo patrocinador para justificar a 

mudança da sede para Brasília foi explicitada no ofício dirigido à 

ASPAS, no dia 17.08.2020, com os seguintes argumentos: 

 

 

i. Que a proximidade física entre as duas entidades 

contribuirá para o incremento das atividades de 

acompanhamento e supervisão, responsabilidade legal 

do Patrocinador e 

 



 

 

ii. Que a experiência do trabalho em home office 

adotada pelo SERPROS na pandemia do covid-19, 

mostrou-se exitosa, mantendo-se o atendimento com 

qualidade e presteza aos participantes e beneficiários, o 

que poderá reduzir os custos com transferência de pessoal. 

 

22. Ora, os argumentos acima destacados também podem ser 

utilizados para a manutenção da sede no Rio de Janeiro, pois 

agora, mais do que nunca, ficou comprovado, 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. 

   

DO DIREITO 

 

23. A questão jurídica envolvida na presente lide diz respeito 

a interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 13 da 

Lei Complementar nº 108/2001 que possui o seguinte teor: 

 

Parágrafo único. A definição das matérias previstas no inciso 

II deverá ser aprovada pelo patrocinador. 

 

24. Enquanto o patrocinador SERPRO entende que este 

artigo lhe dá o poder de interferir ativamente no Estatuto do Fundo 

de Pensão, a parte autora confere interpretação mais restritiva, 

entendendo que cabe a Ré aprovar ou negar, apenas as alterações 

estatutárias que lhe foram propostas, sem o direito de alterar, 

sponte própria, o Estatuto do Fundo. 

 

25. A Resolução do Conselho Gestor da Previdência 

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

Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC  

regulamentou parágrafo único do art. 13 da LC 108/2001, 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: 



 

 

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) 

 

 

 

 

26. 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. 

 

 

27. EM MOMENTO ALGUM, a legislação, ou sua 

regulamentação, atribui poderes ao patrocinador para ALTERAR 

UNILATERALMENTE O ESTATUTO DO SEU FUNDO 

PATROCINADO. 

 

 



 

 

28. Nem mesmo a faculdade de apresentar proposta de 

alteração de estatuto para o Conselho Deliberativo do SERPROS,  

o patrocinador possui, pois ESTA COMPETÊNCIA ESTÁ 

RESERVADA PARA A DIRETORIA EXECUTIVA (art. 27 c/c art. 

12 do Estatuto do SERPROS). 

 

29. Finalmente, dentre as propostas de alteração do estatuto, 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo do SERPROS em julho de 

2019 e submetidas à aprovação do patrocinador SERPRO, NÃO 

CONSTAVA A DE MUDANÇA DA SEDE PARA BRASÍLIA. 

 

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

patrocinador SERPRO, não é verídica a afirmação que o Conselho 

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

mudança da sede para Brasília.  

 

31. Em primeiro lugar, na ordem do dia constava apenas um 

item previsto na ordem do dia: 1. OFÍCIO: DIRAD - 

014087/2020 emitido pelo Patrocinador SERPRO e, 

consequência, não seria possível na referida reunião, deliberar 

sobre alteração de estatuto, o que – por si só – já descaracterizaria 

a legalidade de qualquer deliberação neste sentido. 

 

32. Ao se examinar a ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

DIA 07.07.2020, verifica-se que a decisão proferida não aprova a 

mudança, mas apenas encaminha 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 

preparar o atendimento as suas disposições, mediante as 

premissas e restrições descritas na CI do CDE nº 

009/2020”; 

 

 



 

 

33. Portanto, fica bem claro que NÃO CABE AO 

PATROCINADOR IMPOR ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS À SUA 

PATROCINADA, bem como, aos Conselheiros integrantes do 

Conselho Deliberativo do SERPROS é vedado SUBMETER-SE às 

determinações do patrocinador, abrindo mão do direito e dever de 

cumprir a determinação imperativa do art. 1º do Estatuto de 

exercer a sua AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

na gestão do SERPROS. 

 

DA AUSENCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A 

MUDANÇA DE SEDE 

 

34. Além da ilegalidade no acolhimento pelo Conselho 

Deliberativo do SERPROS da interferência descabida do 

Patrocinador SERPRO na imposição de reforma estatutária, é 

primordial notar que não há previsão no orçamento da 

entidade para a realização da mudança no ano de 2020. 

 

35. Não há também possibilidade do Patrocinador SERPRO 

suportar os custos da mudança, em razão de proibição expressa na 

LC 108/2001, que o Patrocinador Público realize aporte que exceda 

à contribuição realizada pelos participantes (acima da paridade 

contributiva). 

 

36. Nos fundos de pensão os recursos referentes ao custeio 

dos benefícios são segregados dos recursos destinados à Gestão 

Administrativa dos Planos (PGA), não havendo sobra para tais 

despesas sem previsão orçamentária prévia. Nesse caso, o Fundo 

Administrativo existente no PGA,  constituído por sobras de custeio 

administrativo adicionado ao rendimento auferido na carteira de 

investimentos, que objetiva cobrir as despesas administrativas a 

serem realizadas pelo SERPROS, na administração dos planos de 

benefícios é que irá pagar o custeio das despesas geradas, no caso 

da efetivação da mudança da sede para Brasília. 

 

37. Porém, o orçamento do PGA está muito apertado, tendo 

fechado o ano de 2019 com cerca de 29,96 milhões, abaixo das 

despesas, e o Fundo Administrativo, que fechou o ano de 2019 com 

cerca de R$ 100 milhões,  com esse ônus a mais com a mudança 

da sede, teria reduzido mais ainda a sua disponibilidade financeira. 



 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

   

38. Os fatos acima elencados se enquadram nas normas 

legais, que apontam, não só pela ilegalidade dos mesmos, 

bem como, pela violação das normas complementares que 

configuram ATO IRREGULAR DE GESTÃO, praticados pelo 

Conselho Deliberativo do SERPROS, bem como, pela Presidente do 

SERPROS, ao descumprirem normas que deveriam observar. São 

elas: 

LEI COMPLEMENTAR 108/2001 

Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das 

seguintes matérias: 

 I – política geral de administração da entidade e de seus planos 

de benefícios; 

 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. 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº CGPC Nº 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. 

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) 

 

 

RESOLUÇÃO Nº CGPC 13/2004 - Estabelece princípios, regras 

e práticas de governança, gestão e controles internos a serem 

observados pelas entidades fechadas de previdência 

complementar - EFPC. 

Art. 3° Os conselheiros, diretores e empregados das EFPC devem 

manter e promover conduta permanentemente pautada por elevados 

padrões éticos e de integridade, orientando-se pela defesa dos 

direitos dos participantes e assistidos dos planos de benefícios 

que operam e impedindo a utilização da entidade fechada de 

previdência complementar em prol de interesses conflitantes 

com o alcance de seus objetivos; 

Art. 5° Com relação aos órgãos estatutários, observado o disposto 

em lei: 

(....) 

II - todos os seus membros devem manter independência de 

atuação, buscando permanentemente a defesa e a consecução 

dos objetivos estatutários da EFPC; 

 

ESTATUTO DO  

Art.1º - 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. 



 

 

 

Art. 4º - Art. 4º - O  terá sede e foro na Cidade do Rio de 

Janeiro, podendo ter escritórios, agentes ou representantes em 

outras cidades. 

 

Art. 12 – Compete ao Conselho Deliberativo: 

I - definir as alterações do estatuto e dos Regulamentos dos 

Planos de Benefícios; 

 

Art. 27 – Compete à Diretoria Executiva: 

I – submeter à aprovação do Conselho Deliberativo todos os 

documentos e atos de que trata o artigo 12 deste Estatuto, 

assim como outras disposições nele contidas; 

 

Art. 41 – Os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva não serão responsáveis pelas obrigações que 

contraírem em nome do SERPROS, em virtude de ato regular de 

gestão, respondendo, porém, civil e criminalmente, por prejuízos 

causados a terceiros como consequência de violação da lei, deste 

Estatuto, dos Regulamentos e normas do SERPROS. 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DO  

Art. 1º O presente Código de Conduta e Ética terá os seguintes 

princípios éticos: 

(...) 

VI – Legalidade: respeito à legislação nacional, bem como às 

normas internas que regulam as atividades de cada empresa; 

Art. 10º São consideradas condutas inaceitáveis por parte dos 

destinatários deste Código: 

VIII – Deixar de empregar, no exercício de suas funções, a 

mesma atitude diligente que qualquer pessoa honrada e de caráter 

íntegro empregaria na relação com as outras pessoas e na 

administração de seus próprios negócios”; 

Art. 20. As políticas e necessidades estabelecidas pelos 

patrocinadores devem observar o Estatuto, o Regulamento e 

demais dispositivos legais. 

 



 

 

DAS PROVAS 

 

39. Todos os fatos acima alegados, se encontram 

devidamente comprovados através da documentação abaixo 

descrita: 

 

FATO 1:  O patrocinador SERPRO DETERMINOU que o 

Presidente do Conselho Deliberativo do SERPROS tomasse 

providências para antecipar a mudança da sede do SERPROS para 

Brasília e que iria apresentar proposta para a alteração do Estatuto 

com este objetivo. 

 

PROVA:  Ata da Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do SERPROS de 07.07.2020 (anexo 09) e Ofício 

DIRAD - 016915/2020 dirigido à ASPAS (anexo 10), e 

divulgação no Boletim Eletrônico “PRIMEIRA LEITURA” do 

patrocinador SERPRO (anexo 05), e no Boletim “ EM DIA” da 

patrocinada SERPROS (anexo 04). 

   

FATO 2: Nas propostas de alteração do Estatuto aprovadas 

pelo Conselho Deliberativo do SERPROS, e enviadas para o 

patrocinador SERPRO para aprovar ou discordar sobre elas, NÃO 

CONSTAVA PROPOSTA PARA ALTERAR A SEDE DO SERPROS. 

 

PROVA: Declaração expressa feito pelo Conselheiro IVO 

TORRES na Ata da Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do SERPROS de 07.07.2020 (anexo 09) e as 

propostas de alteração do Estatuto aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo do SERPROS, enviadas para a ASPAS através de 

e-mail da Diretoria Executiva do SERPROS (anexo 13). 

 

FATO 3: O Conselho Deliberativo do SERPROS, na Reunião 

Extraordinária do Conselho Deliberativo do SERPROS de 

07.07.2020, deixou de submeter para a deliberação dos 

Conselheiros sobre o conteúdo do Ofício DIRAD 014087-2020, 

limitando-se a encaminhá-lo para a Diretoria Executiva para a 

tomada de providências antecipatórias para a mudança da sede 

para Brasília, estando incorreta a declaração que o Conselho teria 

aprovado a mudança da sede para Brasília, por 4 votos a 2. 

 



 

 

PROVA: Ata da Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo em 07.07.2020 (anexo 09) e Ofício do 

patrocinador SERPRO nº  DIRAD - 016915/2020 (anexo 10) 

 

FATO 4: A Presidente da Diretoria Executiva do 

SERPROS, mesmo sabendo que o patrocinador SERPRO não tem 

competência para propor alteração no Estatuto do SERPROS, não 

só aceitou passivamente essa invasão de competência pelo 

patrocinador SERPRO para propor alteração do Estatuto, que é 

exclusiva da Diretoria Executiva do  (art. 27 c/c art. 12), 

como também, deu início a tomada de providências 

antecipatórias para mudança da sede para Brasília, SEM 

QUE O ESTATUTO TIVESSE SIDO MODIFICADO NESTE 

SENTIDO. 

   

PROVA: E-Mails trocados entre o Presidente do Conselho da 

ASPAS PAULO KAPP e a Diretora Presidente do SERPROS (anexo 

12),  Boletim Eletrônico “ EM DIA” disponibilizado no site do 

SERPROS (anexo 04) e Ofício DIRAD - 016915/2020 dirigido 

à ASPAS, mencionado no referido comunicado com link de acesso 

(anexo 10). 

 

FATO 5: O Conselho Deliberativo do SERPROS não 

analisou todos os estudos completos acolhidos pelo Conselho 

Fiscal e determinados pelo próprio Conselho à Diretoria Executiva, 

e sugeridos pela ASPAS:  

 

I. estudos sobre os efeitos da mudança da sede para 

Brasília no PGA, que demonstrassem a vantajosidade da 

mudança em relação à alternativa de mudança da sede 

para um outro prédio no Rio de Janeiro; e 

 

II. 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. 



 

 

 

PROVA: Ofício da ASPAS 018/2018 enviado para o 

SERPROS e para o SERPRO, com as respostas do SERPROS pelo 

Ofício DP 180/2018, e do SERPRO, pelo Ofício DIRAD-

006006/2019. (anexo 11),  Ata da Reunião Ordinária do Conselho 

Fiscal do SERPROS, realizada nos dias 04 a 06 de outubro/2018 

(anexo 14), reuniões do Conselho Deliberativo realizadas nos dias 

05 a 07 de novembro/2018 (anexo 15); 10, 11 e 12 de 

fevereiro/2020, e 07 de julho/2020, com destaques para os 

VOTOS dos Conselheiros Ivo Torres, Mário Evangelista da Silva 

Neto e Mauro Simião  (anexo 09). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

 

 

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

conforme amplamente comprovado, é que a decisão tomada 

pelo Conselho Deliberativo do SERPROS na referida REUNIÃO 

do dia 07.07.2020 é NULA DE PLENO DIREITO, pela violação das 

seguintes normas: LC 108/2001; Resoluções CGPC 008/2004 e 

13/2004, e CNPC nº 34/2019; Estatuto do SERPROS (arts. 1º, 4º, 

12, 27 e 41) e Código de Conduta e Ética (arts. 1º - VI, 10º - VIII 

e 20º). 

 

 

41. 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. 

 



 

 

 

42. Os atos praticados pelo Conselho Deliberativo e 

pela Diretoria Executiva, ambos do SERPROS, representaram, 

além da ilegalidade apontada, uma açodada e injustificável 

urgência para apreciação do Ofício descabido do patrocinador 

SERPRO, bem como, ATO IRREGULAR DE GESTÃO, por 

ofender o dever fiduciário dos dirigentes de fundos de 

pensão, determinado pelas normas reguladoras da previdência 

complementar acima citadas, bem como, o Código de Conduta e 

Ética do SERPROS, lembrando, ainda, que a referida legislação só 

protege os dirigentes em caso de ato regular de gestão. 

 

43. Mais grave ainda é a insensibilidade quanto aos gastos 

que advirão, impactando o PGA, num quadro de incertezas 

provocado pelo atual momento, quando é sabido que o próprio 

Conselho Deliberativo do SERPROS, pelo que se conclui nas Atas 

disponíveis, DESCONHECE qual é o montante desses custos, 

sendo certo que irá onerar as reservas do Fundo Administrativo, 

sem previsão orçamentária para tanto. 

 

44. Relevante, por último destacar que a eventual 

concretização da mudança da sede do SERPROS para Brasília, 

determinada pelo patrocinador SERPRO, e acatados 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, 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 qualquer reflexo na vida de 

pessoas e da própria empresa.  

 

 

DOS PEDIDOS 

 

 

45. Com base em todo o acima exposto, é a presente para 

requerer o seguinte: 

 

 

 



 

 

I. Seja deferida a TUTELA DE EVIDÊNCIA E 

URGÊNCIA para determinar que a Diretoria 

Executiva do SERPROS ABSTENHA-SE de 

tomar qualquer providência com relação ao 

determinado pelo Conselho Deliberativo na CI-

009/2020, ou qualquer outra que possa ser 

relacionada à antecipação de providências 

relacionadas à mudança para Brasília e TORNAR 

SEM EFEITO qualquer medida que já tenha sido 

tomada com base na mesma; 

 

II. Seja determinada a citação dos prepostos do 

Réu no endereço citado na qualificação para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, sob pena de revelia e confissão; 

 

III. No ato de citação seja intimado o Réu 

SERPROS, compreendendo o Conselho 

Deliberativo e a Diretoria Executiva, para 

apresentar toda documentação enviada e 

recebida do patrocinador SERPRO, e seus 

anexos, que se encontra em seu poder e que 

esteja relacionada com a mudança da sede para 

Brasília, incluindo todos os estudos técnicos 

já realizados e a Nota Técnica 166/2020, de 

23/07/2020, citada no Ofício DIRAD 

016915/2020, encaminhada à ASPAS, em 

17.08.2020, e ainda informar se já foram 

tomadas providências relativas à referida 

mudança e quais foram; 
 

 

IV. A Autora não se opõe à realização de audiência 

de conciliação ou mediação, caso seja esta a 

opção do Réu. 
 

 

V. No mérito, CONFIRMAR a tutela deferida e:  

 



 

 

a) DECLARAR, por sentença, NULA a decisão 

do Conselho Deliberativo do SERPROS na 

reunião extraordinária do dia 07.07.2020, 

tornando sem efeito a CI CDE 009/2020 

dirigida à Diretoria Executiva do SERPROS, 

em face da violação do art. 1º do Estatuto 

do SERPROS; e 

 

b) DECLARAR, por sentença, que eventual 

mudança de endereço da Sede somente 

poderá ser concretizada quando houver 

o correto trâmite para alteração 

Estatutária, com iniciativa da Diretoria 

Executiva do SERPROS e deliberação do 

próprio Conselho Deliberativo, e aprovação 

pela Patrocinadora e autoridades superiores 

competentes (na exata forma prevista nas 

normas legais), bem como todos os estudos 

determinados pelo próprio Conselho 

estiverem finalizados e comprovarem que 

não haverá prejuízos para o PGA e para a 

própria Entidade. 

 

46. Protesta-se pelas provas admitidas em direito e não se 

opõe à realização de audiência de conciliação no caso de 

concordância do Réu. 

 

47. Dá-se à causa do valor de R$ 1.000,00 para efeitos 

fiscais. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2020. 

 

 

ANTONIO VIEIRA GOMES FILHO 

           OAB-RJ 47.253 

 

 

 



 

 

RELAÇAO DE ANEXOS 

 
ANEXO 01 –  Procuração e identidade com CPF do 

Presidente da ASPAS; 
 

ANEXO 02 –  Cópia do Estatuto da ASPAS e Ata de posse 
 

ANEXO 03 – Cópia do Estatuto do SERPROS; 
 

ANEXO 04 – Cópia do informativo “SERPROS EM DIA”, 
divulgado pelo SERPROS no dia 19.08.2020 

informações sobre a mudança da sede do 
SERPROS para Brasília; 

  
ANEXO 05 – Cópia do informativo “PRIMEIRA LEITURA”, 

divulgado em 20.08.2020 pelo  patrocinador 

SERPRO em seu site, informando a mudança 
da sede do SERPROS para Brasília; 

 
 ANEXO 06 -  Cópia do informativo “EM TEMPO”, divulgada 

em 21.08.2020  pelo  patrocinador SERPRO 
em seu site, retificando a informação dada 

pelo informativo ““PRIMEIRA LEITURA”; 
 

ANEXO 07 –  Cópia do Ofício RC - ASPAS 005/2020, em 
03.08.2020, dirigido ao Presidente do 

Conselho Deliberativo do SERPROS, 
questionando o posicionamento do Conselho 

sobre a mudança da sede para Brasília. 
 

ANEXO 08 –  Pedido da ASPAS e negativa da Diretora 

Presidente do SERPROS e do Presidente do 
Conselho Deliberativo do SERPROS em dar 

acesso ao OFÍCIO DIRAD-014087/2020 e à CI 
CDE 009/2020; 

 
ANEXO 09 - Cópia da ATA da Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberativo do SERPROS de 
07.07.2020; 

 



 

 

ANEXO 10 –  Cópia do Ofício DIRAD nº 016915/2020 do 
patrocinador SERPRO, enviado para a ASPAS,  

em 17.08.2020, respondendo aos 
questionamentos feitos pelo Ofício nº. RC nº 

005/2020 da ASPAS, dirigido ao Presidente do 
Conselho Deliberativo do SERPROS, que ainda 

não respondeu, do qual teve ciência por 
cópia; 

 
ANEXO 11 –  Cópia dos Ofícios n° 018/2018 da ASPAS 

dirigido ao SERPROS e ao SERPRO, em 

01.10.2018, com questionamentos sobre a 
mudança da sede do SERPROS, e as respostas 

do SERPROS (Ofício nº DP 180 de 
08.10.2018) e do SERPRO (Ofício DIRAD 

006006 de 26.02.2019).  
 

ANEXO 12 – Correspondência trocada entre Paulo Kapp e a 
Diretora Presidente do SERPROS, sobre a 

mudança da sede; 
 

ANEXO 13 –  Quadro Comparativo da proposta de 
alterações do Estatuto do SERPROS, 

aprovadas pelo CDE em julho/2019, enviadas 
para aprovação do SERPRO. 

 

ANEXO 14 -  ATA da reunião do Conselho Fiscal do 
SERPROS, em 04, 05 e 06 de outubro/2018. 

 
ANEXO 15 -  Cópia das ATAS das reuniões do Conselho 

Deliberativo do SERPROS realizadas nos dias 
01, 02 e 03 de julho; 13, 14 e 15 de agosto e 

05, 06 e 07 de novembro, todas no ano de 
2018 e, 22, 23 e 24 de maio; 31 de julho e 01 

e 02 de agosto; 09, 10 e 11 de dezembro, 
todas no ano de 2019 e 10, 11 e 12 de 

fevereiro de 2020. 
 

 


