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BOLETIM DO SERPROS APELA PARA 
MENTIRAS CONTRA A ASPAS 

(15/09/2020) 

 

Com profunda estranheza, a ASPAS e os participantes leram, no boletim "Serpros em 
dia" de 14/9 último, editado pela Diretoria Executiva do nosso Fundo de Pensão, matéria 
atacando gratuitamente a Associação dos Participantes e Assistidos do SERPROS, a ASPAS. E o 
pior: apelando para mentiras. 

Como todos sabem, estamos em meio a divergências quanto à tentativa ilegal, danosa e 
inexplicável de transferência da sede do SERPROS para Brasília, por imposição ilegal e sem os 
devidos estudos técnicos que justifiquem a medida. Quando esperávamos o justo 
contraditório, o bom argumento, o esclarecimento ou mesmo a contestação civilizada, a 
direção do SERPROS resolve apelar para inverdades contra a ASPAS. 

As inverdades começam no título: "Aspas perde duas ações contra o Serpros". 

Não foram duas ações. Apenas uma das ações citadas é da ASPAS. A outra, embora 
sobre o mesmo assunto, é do SindPD-RJ. É possível, numa entidade do porte do SERPROS, tal 
equívoco? 

A ação a que se refere a matéria foi ajuizada pela ASPAS em outubro de 2008. Ou seja, 
contra atitudes de outra equipe dirigente. É incompreensível que o SERPROS de hoje endosse 
atos do SERPROS do passado. 

DO QUE SE TRATA O PROCESSO? 

Em defesa dos Participantes e Assistidos, a ação da ASPAS na Justiça alegava que o 
SERPROS, ao implementar o aumento extraordinário de 35% nas contribuições dos 
participantes e do Patrocinador Serpro, violou o § 2º do art. 4º do Decreto nº 606/1992, bem 
como o parágrafo único da Lei Complementar nº 108/2001. 



Estes dispositivos legais dizem que "As alterações no plano de benefícios que 
impliquem elevação de contribuição de patrocinadores serão objeto de prévia manifestação 
do órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle referido no caput". 

Ou seja, o aumento de 35% jamais poderia ser colocado em prática sem antes passar 
pela aprovação da Patrocinadora Serpro, da Secretaria de Previdência Complementar (SPC, 
hoje Previc) e do Departamento de Controle das Estatais, órgãos responsáveis à época. 

AUTORIZAÇÃO PARA OS 35% NUNCA APARECEU 

Na ação movida pela ASPAS, a certa altura o SERPROS foi instado a comprovar no 
processo *onde estava o documento de aprovação prévia da Secretaria de Previdência 
Complementar*, obrigatório para a implementação do aumento de 35%. À época, a direção do 
SERPROS declarou (fl. 1.535 E-STJ) o seguinte: 

"seguiu todos os procedimentos instituídos pela Legislação Complementar que rege a 
espécie, sendo o processo devidamente acompanhado e aprovado pelo órgão 
fiscalizador/regulador, a PREVIC." 

Ou seja, embora afirmasse para a JUSTIÇA que obteve aprovação prévia da PREVIC, o 
SERPROS JAMAIS APRESENTOU TAL DOCUMENTO, levando à presunção lógica da sua 
inexistência. Até mesmo quando intimada a apresentar o documento, sempre conseguiu 
esquivar-se. 

Havia, portanto, ao contrário do que diz a nota do "Serpros em dia", bastante 
"embasamento" para o questionamento legal. 

Como, aliás, já havíamos demonstrado em nosso Boletim de 13/07/2020 (que pode ser 
visto aqui neste link: http://www.aspas.org.br/article.php3?id_article=4674) 

HORA DA TRANSPARÊNCIA 

Assim como vimos apoiando a atuação da atual direção do Fundo pela recuperação 
econômico-financeira do SERPROS, preferimos continuar acreditando nas palavras da atual 
direção quando afirma que é transparente. 

Por isso, achamos que poderia, além de tornar público nosso direito de resposta, 
provar que a ASPAS está errada e, em nome da transparência, apresentar a referida 
autorização prévia da Secretaria de Previdência Complementar, bem como os estudos 
atuariais que justificaram o aumento extraordinário de 35%. 

A ASPAS continua de portas abertas para o diálogo que construa soluções e caminhos 
que defendam os melhores interesses dos participantes e assistidos do SERPROS. 
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