
 

 
RC - ASPAS 005/2020 
 

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020. 
 
 
Ao 
CDE – Conselho Deliberativo do Serpros – Fundo Multipatrocinado 
Atenção:   Sr. Fernando Nunes Bento 
                 Presidente do Conselho  
 
Assunto: Mudança da Sede do Serpros para Brasília   
 
C/C: Conselheiros Deliberativos, Conselheiros Fiscais, Diretoria Executiva do Serpros e 
            Diretoria do Serpro 
 
 

Prezados Conselheiros, Em resposta à solicitação do Presidente do Conselheiro        
Deliberativo da ASPAS, Paulo Kapp, de informações a respeito da situação de provável             
mudança da Sede do Serpros para Brasília, feita por e-mail datado de 13/07/2020, a              
Diretora-Presidente do Serpros, Ana Costi, informou, também por e-mail, de 14/07/2020, o            
que se segue: 

Questionamento ASPAS: Está definida /autorizada, pela Patrocinadora e pelo CDE, a           
mudança para BSB? 
Resposta DP/Serpros: 

“Em 08 de julho recebemos a CI CDE 009/2020 que encaminhou o Ofício:             
DIRAD-014087/2020, por meio do qual comunicou-se a decisão tomada pela          
Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro determinando a           
transferência da sede do Serpros Fundo Multipatrocinado para Brasília/DF. Nesta          
mesma CI o CDE, considerando que a mudança determinada demandará          
providências de natureza operacional, estabeleceu premissas a serem consideradas         
no projeto de transferência da sede a ser elaborado e executado pela Diretoria            
Executiva. Logo a resposta objetiva é sim.” 

  
Questionamento ASPAS: Em que prazo deverá ocorrer? 
Resposta DP/Serpros: 

“Relativamente ao prazo, a Patrocinadora, através do Ofício:       
DIRAD-014087/2020,estabeleceu o prazo de 90 dias para a efetivação da          
transferência da Sede do Serpros, entretanto a transferência legal, só poderá          
ocorrer quando o novo Estatuto do Serpros, que no momento encontra-se na           
Patrocinadora, tiver, após o trâmite definido pela legislação específica da          
Previdência Complementar, sido aprovado pelo Órgão Fiscalizador, a PREVIC. Isso          
porque a Sede do Serpros é item estatutário.” 
“Como essa mudança demandará diversas providências de natureza administrativa         
e operacional, a Patrocinadora ao comunicar sua decisão - que faz parte de sua             
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manifestação acerca do texto estatutário como um todo – certamente considerou a            
necessidade de certa antecipação a fim de que houvesse tempo hábil para a             
tomada de tais providências.” 

  
Questionamento ASPAS: Foram feitos estudos quanto a custos x economia desta           
mudança? 
Resposta DP/Serpros: 

“Sim, anteriormente a Patrocinadora, através do CDE, solicitou um Estudo de           
Viabilidade, que foi realizado pela empresa Mercer Brasil, entretanto, segundo          
consta do Ofício encaminhado pelo CDE, a Patrocinadora considerou que “ a           
experiência do trabalho em home office integralmente adotada pelo 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”. Ou           
seja, a Diretoria do Serpro, dentre diversos fatores que elencou em seu Ofício,             
constatou que diversamente do que foi apresentado no Estudo de Viabilidade, com            
a experiência totalmente positiva do teletrabalho, se apresentou uma grande          
oportunidade de se efetivar essa transferência com custos muito reduzidos.” 

  
Estas respostas nos causaram uma enorme e desagradável surpresa e espanto,           
principalmente pelo fato da Diretoria da patrocinadora “determinar” a transferência da          
sede do Serpros para Brasília/DF, no prazo de 90 dias, e da decisão do CDE de                
estabelecer, imediatamente, premissas a serem consideradas pela DE para a          
efetivação da mudança determinada pelo Serpro. E, pior, desconsiderando o Estudo           
de Viabilidade da mudança, solicitado pela própria patrocinadora, em 2018, realizado           
por empresa contratada pelo Serpros e que ainda estava em análise pelo CDE,             
simplesmente argumentando que “a experiência do trabalho em home office integralmente           
adotada pelo 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”, porém sem qualquer estudo técnico em relação às possíveis reduções nos            
custos e demais impactos na operação dos planos de benefícios. 

 

Diante do exposto e considerando que a ASPAS tem como um dos seus objetivos, previsto               
no Art.5º do seu Estatuto, "representar seus associados, na defesa de seus direitos e              
interesses, em Juízo ou fora dele, especialmente representando-os judicialmente, como          
substituto processual, para o que desde já fica expressamente autorizada nos termos da             
Constituição Federal e legislação pertinente, a fim de que possam usufruir plenamente dos             
benefícios e serviços, ética e legalmente assegurados, do SERPROS, do SERPRO e            
demais patrocinadores e da previdência social pública", a Diretoria da ASPAS vem            
manifestar ao CDE:  
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1. Reiterar os termos do Ofício n° 018/2018/ASPAS, de 01/10/2018, encaminhado à            
Diretoria Executiva e ao Presidente do Conselho Deliberativo do Serpros, e, ainda, à             
Diretoria do Serpro:  

1.1. Concordamos com o diagnóstico do elevado custo de manutenção da atual            
sede do Serpros, na Rua Fernandes Guimarães, no Rio de Janeiro, sendo mais rentável              
vender o imóvel e transferir a sede para imóvel alugado, otimizando várias despesas, que              
seriam rateadas com os demais locatários;  

1.2. Entendemos, porém, que este inconveniente pode ser sanado com a simples            
mudança para outro prédio no Rio de Janeiro, já que, como é de conhecimento geral, há                
uma grande quantidade de imóveis desocupados na cidade, particularmente no centro, o            
que vem provocando acentuada queda de preços de venda e de locação. Portanto,             
discordamos, veementemente, de que a possibilidade da transferência para Brasília possa           
representar ganhos nesse aspecto; 

1.3. Além disso, estamos certos que muito mais importantes serão os, impactos            
sobre o funcionamento da organização, com destaque para:  

I. Mais significativos que as despesas de transferência física da sede são os            
custos de transferência de pessoal, como pagamentos inerentes a mudanças          
de residências e incentivos;  

II. Há também os custos de demissão, para aqueles que não quiserem ou não             
puderem se transferir;  

III. A maioria dos fundos de pensão está localizada no eixo Rio-São Paulo,            
sendo que Brasília ainda não possui massa crítica para suprir necessidades           
de contratação de mão de obra especializada no setor;  

IV. Em Brasília, fatalmente, estaríamos ainda mais vulneráveis à cobiça por          
cargos e à indesejável influência político-partidária;  

V. A mudança causará enormes transtornos para a grande maioria das          
pessoas. Cônjuges que trabalham, filhos que estudam, ligações familiares,         
compromissos na cidade, conexões sociais, são fatores que dificultam ou se           
tornam obstáculos por vezes intransponíveis;  

VI. A notícia da mudança para Brasília certamente já está levando a movimentos            
antecipatórios de profissionais mais qualificados, procurando novas       
oportunidades no mercado. Em 2018, a simples notícia da realização do           
estudo de viabilidade da mudança levou a casos concretos de pedidos de            
demissão; 

VII. Há, portanto, grande possibilidade de perda de know-how acumulado e          
conhecimento do negócio e das especificidades do Serpros, o que          
demandará muito tempo e esforço para reposição, com possíveis         
consequências negativas a curto e médio prazo; 

VIII. E, finalmente, a notícia da mudança já deve estar causando preocupação e            
desmotivação no corpo funcional, além de um clima organizacional de          
insegurança entre os funcionários, com consequências imprevisíveis no        
momento que passamos.  
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2. Por meio do acompanhamento das atas do CDE e do COF, disponíveis na área restrita                
dos participantes no site do Serpros, verificamos que na 5ª Reunião Ordinária de 2018,              
realizada de 04 a 06/10/2018, o COF, ao analisar a solicitação da patrocinadora, feita por               
meio do Ofício DIRAD 023997/2018, de realização de estudo para avaliar a “vantajosidade”             
para o Plano de Gestão Administrativa - PGA de mudança da sede do Serpros para               
Brasília, recomendou ao CDE que “,,, o estudo também contemple a transferência da             
sede do Serpros para salas localizadas no Rio de Janeiro, considerando que o objetivo              
do Oficio encaminhado pelo SERPRO afirma que a DE/Serpros “está buscando           
alternativas de receitas e de redução de despesas para o PGA”. Verificamos também que,              
na 5ª Reunião Ordinária de 2018, realizada de 05 a 07/11/2018, o CDE, ao analisar a                
recomendação do COF, aprovou que “O Conselho entende que o Relatório Conclusivo do             
Estudo de Viabilidade da Transferência da Sede do Serpros do Rio de Janeiro para              
Brasília contemplará este e outros parâmetros de comparação para possibilitar uma           
análise ampla das alternativas existentes”. Não há informações nas atas disponíveis se            
o estudo contratado pelo Serpros incluiu a alternativa de mudança também para outro             
endereço no Rio de Janeiro.  
 
3. Também por meio do acompanhamento das atas disponíveis na área restrita dos             
participantes, verificamos que na 1ª Reunião Ordinária de 2020, no item 5. Análise do              
resultado do Estudo de Transferência da Sede do Serpros do Rio de Janeiro para Brasília,               
o CDE decidiu encaminhar o estudo para conhecimento e manifestação da patrocinadora            
se o mesmo atendia a solicitação do OFÍCIO: DIRAD-023997/2018 de 09/08/2018, para            
que o CDE pudesse então deliberar sobre o encaminhamento da matéria. Na ata, também              
está registrado que os Conselheiros 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 as despesas extraordinárias,            
bem como de ser analisada ampla abordagem sobre os aspectos legais envolvidos, tendo             
sido aprovado “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”. Não há informações nas demais atas disponíveis das reuniões do CDE             
realizadas até esta data, se o estudo atuarial e os possíveis impactos decorrentes da              
privatização do Serpro foram entregues pela Diretoria Executiva. 
 
4. Além dos pontos acima, entendemos que a concretização da mudança da sede do              
Serpros para Brasília, determinada pela patrocinadora sem demonstrar que examinou o           
estudo de viabilidade por ela mesma solicitada, decidida em um momento histórico da            
pandemia da COVID 19, 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. Uma eventual mudança para Brasília não envolverá apenas equipamentos e           
informações sobre tecnologias, processos, e nossos inúmeros sistemas de informações.          
Ela envolverá principalmente as pessoas que compõem o nosso excelente quadro           
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gerencial e funcional. E são as pessoas que desenvolvem, operam e mantêm os             
equipamentos, tecnologia, processos e informações. 

 
5. Além dos graves prejuízos, explicitados acima, que poderão advir de uma possível             
mudança para Brasília, entendemos que a patrocinadora, ao decidir determinar a mudança            
da sede do Serpros para Brasília, AFRONTA a AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E           
FINANCEIRA de nosso fundo de pensão, estabelecida no artigo 1º do seu Estatuto (“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”).  
 
6. Cabe destacar aqui que, contraditoriamente, o Serpro, em resposta ao Ofício n°             
018/2018/ASPAS, de 01/10/2018, por meio do Ofício DIRAD-006006/2019, de 26/02/2019,          
explicitou o seguinte: "Reitero, ainda, que o órgão com a competência para deliberar             
sobre a matéria é o CD (CDE), cabendo a esta Patrocinadora, tão somente, as              
atividades de supervisão da gestão da EFPC, conforme rege a legislação sobre a             
matéria". 
 
7. Em relação à atuação dos membros dos órgãos estatutários do Serpros, destacamos a              
Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004,  que estabelece princípios, regras e práticas de             
governança, gestão e controles internos a serem observados pelas entidades fechadas de            
previdência complementar, que, no art. 5º, II, dispõe que os membros dos órgãos             
estatutários das EFPC "devem manter independência de atuação, buscando         
permanentemente a defesa e a consecução dos objetivos estatutários da EFPC". 
 
 
8. A preocupação em manter essa independência exigida pela lei é tão importante que a               
legislação pôs regras que garante aos conselheiros que eles só perderão seus cargos por              
renúncia ou processo administrativo disciplinar - independente se é eleito ou indicado da             
patrocinadora, exatamente para exercício independente do mandato.  
 
9. Lamentamos profundamente o esforço consumido e os recursos desperdiçados num           
assunto que poderia ter sido liquidado no seu nascedouro. Para tanto, bastaria que esse              
CDE tivesse feito valer a sua autonomia e se recusado a contratar uma desnecessária              
consultoria para avaliar matéria cuja conclusão era óbvia. A análise qualitativa exposta em             
nosso ofício ASPAS 018/2018 supramencionado, por si só, apontava a inocuidade da               
quantificação de custos, já que os mesmos objetivos seriam alcançados pela mudança            
para outro imóvel no Rio de Janeiro. A propósito, embora a mudança de prédio tenha sido                
justificada, em nenhum momento foi explicitada pela DE a razão para a transferência para              
Brasília, o que, fatalmente, induz a dúvidas quanto a possíveis interesses em jogo. Mais              
grave ainda é a insensibilidade quanto aos gastos que advirão, impactando o PGA, num              
quadro de incertezas provocado pelo atual momento (o próprio CDE determinou à DE a              
realização de um estudo “dos possíveis efeitos decorrentes da Privatização da           
Patrocinadora e da Retirada de Patrocínio dos Planos de Benefícios”) e ignorando a             
magnitude do déficit do PS-I (que registrou em maio de 2020 um déficit de 227,6 milhões,                
aproximando de um segundo equacionamento) que poderia ser amenizado mediante          
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autorização para remanejamento de recursos de eventual folga do PGA. Estranhamos           
também a maneira açodada como o assunto vem sendo conduzido, apresentado como            
decisão tomada, com aparência de política do fato consumado, atropelando o estatuto em             
fase de aprovação, além de causar instabilidade e clima de terror entre os empregados do               
SERPROS. 
 
10. 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 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. 
 

ATENCIOSAMENTE, 

 

PAULO BARBOSA COIMBRA 

Diretor - Presidente da ASPAS 

 

6 


