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RC – ASPAS 007/2020 
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020 

 
À Sra. Ana Maria Mallmann Costi 
Diretora – Presidente do SERPROS – Fundo Multipatrocinado   
 
     
Assunto: Plano Instituído 

 
Senhora Presidente,  

 
No relatório final da intervenção (2016) constam as seguintes 

recomendações encaminhadas pela PREVIC aos dirigentes do SERPROS: 
- Dar prosseguimento aos processos relativos à alteração do Estatuto e da 
efetivação do Convênio de Adesão; 
- Dar seguimento à implantação do Plano de Benefícios Instituído pela ASPAS. 
   

Daí resultou o denominado de Plano Serpros Associativo – PSA, 
encaminhado à PREVIC em abril de 2016, para análise e aprovação no modelo 
de licenciamento automático CD 03, para aplicação imediata, conforme dispõe 
a Instrução PREVIC 17/2014. Dentro dos parâmetros legais, a ASPAS deveria 
ser o Instituidor e o SERPROS, o Administrador do plano. 

Embora tenha V.Sa. declarado publicamente, por diversas vezes, que o 
Plano Instituído seria uma iniciativa conjunta com a ASPAS, nunca fomos 
chamados para participar das atividades referentes ao seu desenvolvimento e 
implementação.  

Por tudo isso, com grande estranheza, tomarmos conhecimento do 
Comunicado de 23/10/2020, em que a Diretoria Executiva do SERPROS, 
noticia a realização de Pesquisa de Interesse sobre o Plano Instituído, 
informando que “Em breve, os participantes e assistidos do SERPROS 
receberão, por e-mail, uma pesquisa contendo perguntas sobre o grau de 
interesse em aderir ao Plano Família”, “uma modalidade de plano de 
previdência que poderá ser contratado pelos próprios participantes e assistidos 
do SERPROS, como também por seus familiares como cônjuge, filhos e netos”. 

Como essas atividades foram recomendações expressas do Interventor 
e têm força de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), fica evidente um 
descumprimento de compromisso assumido entre SERPROS e PREVIC. Cabe 
ressaltar que, longe de constituírem um conjunto de intenções, essas 
recomendações têm caráter impositivo, a serem acompanhadas pela PREVIC, 
com vistas à recuperação dos impactos negativos decorrentes das 
administrações do SERPROS motivadoras das duas intervenções. 

Além disso, cumpre lembrar que, por recomendação do Interventor, a 
ASPAS alterou seu Estatuto para prever a possibilidade de ser Instituidora de 
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um plano de benefícios previdenciário, bem como o SERPROS também o fez, 
para administrar esses tipos de planos, já aprovados pela Patrocinadora. 

Por ter sido a ASPAS unilateral e indevidamente alijada do processo, 
aguardamos um esclarecimento por parte de V.Sa., acompanhado de medidas 
concretas no sentido de correções de rumo e do fiel cumprimento de seus 
compromissos junto à PREVIC. 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

_____________________________________ 
Paulo Barbosa Coimbra 

Diretor – Presidente da ASPAS 
 

 


