
OFÍCIO: DIRAD - 016915/2020
Brasília, 17 de agosto de 2020

A Sua Senhoria o Senhor 
PAULO BARBOSA COIMBRA 
Diretor-Presidente da ASPAS - Associação dos Participantes e Assistidos do Serpros 
Rio de Janeiro - RJ

Assunto: Resposta ao Ofício RC-ASPAS 005/2020, datado de 03/08/2020.

Senhor Diretor-Presidente ,

Referimo-nos ao Oficio RC-ASPAS 005/2020, datado de 03/08/2020, endereçado ao
Presidente do Conselho Deliberativo (CDE) do Serpros - Fundo Multipatrocinado e distribuído por
cópia aos Diretores do Serpro, para prestar as seguintes informações.

Em  primeiro  lugar,  é  preciso  deixar  claro  que  em  nenhum  momento  houve
cerceamento à autonomia jurídica ou à governança administrativa e financeira do Serpros por parte
do Patrocinador. 

Não  obstante  às  competências  legais  e  estatutárias  do  Conselho  Deliberativo  do
Serpros,  sempre  reconhecidas  e  defendidas  pelo  Patrocinador,  cumpre-nos  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.

 Neste contexto e 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, ciente do tempo necessário para adoção das providências de ordem
operacionais, sem prejudicar o rito legal para alteração do estatuto. 

Assim, 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. Fica evidente a
total autonomia dos membros do CDE nas discussões e deliberações sobre o tema, inclusive tendo 1
dos conselheiros eleitos votado a favor da decisão manifestada pelo Patrocinador.
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Por sua vez, em nenhum momento a Diretoria Executiva do Patrocinador se pautou
em aspectos políticos para fundamentar sua decisão quanto à transferência da sede do Serpros para
Brasília.  Mesmo considerando que a proximidade física entre as duas entidades contribuirá para o
incremento  das  atividades  de  acompanhamento  e  supervisão,  responsabilidade  legal  do
Patrocinador,  aspectos  econômicos foram preponderantes,  conforme registrado na  Nota  Técnica
166/2020, de 23/07/2020.

 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. 

 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.

Atualmente o custo anual de manutenção do prédio da sede do Serpros no Rio de
Janeiro é de R$1.602.790,64, equivalente a um desembolso mensal de R$133.566,00.

 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.

Por sua vez, em Brasília há imóvel em excelente estado de conservação, totalmente
mobiliado  e  desocupado  que  pertence  aos  planos  PSI  e  PSII,  sem  exigir  nenhum  gasto  de
adequação. Tal imóvel,  vindo a ser ocupado pela sede do Serpros, 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.  A diferença parece-nos significativa quando se pensa em não onerar ainda
mais o PGA.

Além do  aspecto  de  economicidade  gerado  por  uma  transferência  da  sede  para
Brasília, deve-se considerar, também, que o valor a ser pago pelo Serpros como aluguel retorna aos
participantes na forma de rendimento sobre imóveis, uma vez que os Planos PS-I e PS-II são os
proprietários desses imóveis, o que é bastante vantajoso, já que o imóvel está desocupado e sem
perspectiva de locação imediata. Vale destacar que no mesmo prédio há outros dois imóveis do
Serpros, também de propriedade dos mencionados Planos, desocupados há três anos.
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O  argumento  de  que  Brasília  não  possui  massa  crítica  para  suprir  eventuais
necessidades de mão de obra especializada no setor não se sustenta com uma simples consulta a
qualquer das 25 entidades aqui instaladas, que administram um patrimônio total de R$137,1 bilhões
(fonte PREVIC – Relatório 2018), que corresponde aproximadamente a 15% da indústria de fundo
de  pensão  no  Brasil.  Ou  seja,  Brasília  possui  um  mercado  financeiro/previdenciário  forte  e
consolidado, não havendo motivo para temer a carência de profissionais habilitados suficiente para
atender as necessidades do Serpros. Um bom exemplo disso é o atual Diretor de Investimentos do
Serpros, que trabalhava em Brasília, tendo sido escolhido por meio de processo de seleção feito por
uma empresa especializada.

 O  receio  de  que  em  Brasília  o  Serpros  estará  vulnerável  à  cobiça  e  influência
político-partidária é incoerente, visto que o fato dele se encontrar no Rio de Janeiro não impediu
que sofresse verdadeiro saque, trazendo aos participantes um prejuízo superior a R$1.2 bilhão.

A alegação de que o custo de uma transferência consumirá o PGA, impedindo que se
use os recursos do mesmo para socorrer o déficit do PSI não procede, pois os patrimônios dos
planos não se misturam e a legislação específica do PGA define que o mesmo destina-se à gestão
administrativa da Entidade e casos específicos, entre os quais não há previsão legal para utilização
na quitação de déficit de qualquer plano de benefícios.

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  definições  sobre  critérios  e  necessidade  de  transferências  ou  demissões  de
empregados é atribuição do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da Entidade. 

Também  carece  de  fundamento  o  argumento  de  que  já  há  “movimentos
antecipatórios de profissionais mais qualificados, procurando novas oportunidades no mercado”,
como consequência da possível transferência para Brasília. Não há registros de redução do quadro
de empregados, o que é acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal.

 Justificável a preocupação no que diz respeito ao atendimento aos participantes e
beneficiários,  razão  pela  qual  transcrevemos  a  informação  da  Diretora-Presidente  do  Serpros  a
questionamentos feitos pela própria ASPAS sobre o assunto: “Não haverá qualquer  impacto ou
descontinuidade no atendimento aos  participantes e assistidos, que, pois o atendimento continuará a
ser  feito  pelo  SAP  e pelo  Fale  Conosco,  como existe  atualmente,  não apenas  aqui  no Rio de
Janeiro, como também em todas as cidades do país onde a  Patrocinadora possui regionais. O 0800
que hoje está inativo, será reativado quando da instalação da sede em Brasília. O Fale Conosco é o
meio mais ágil  para entrar em contato com o Serpros. A ferramenta faz parte do projeto Inova
Serpros,  que  veio  para  aprimorar  os  meios  de  relacionamento  do  Fundo com os  participantes.
Destaco que em breve novas facilidades de comunicação serão implementadas.”
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Por fim,  estamos seguros de que a  transferência  para Brasília  não prejudicará os
participantes e beneficiários, os planos de benefícios e, consequentemente, a perenidade do Serpros,
nem interferirá  no  processo  de  recuperação do Fundo,  seja  nos  aspectos  de  governança  ou  de
investimentos. Registramos que há questões extremamente mais significativas e importantes do que
a simples readequação da cidade-sede da administração do Serpros, que devem merecer a atenção e
o esforço de todos – patrocinador, participantes, beneficiários, conselheiros e dirigentes.

Atenciosamente, 

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS
Diretor de Administração e Supervisor do Serpros

c/c: 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do Serpros.
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