
Ofício da Organização por Local de Trabalho do Serpro, 

regional BH - OLT-BHE 

  

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2021. 

  

À diretoria do Serpros, com cópia para os Conselheiros 

  

Assunto: mudança da sede do Serpros para Brasília. 

  

Prezados, 

Em 10 de Agosto de 2020 o conselheiro eleito do Conselho Deliberativo, 
Paulo Roberto de Oliveira, enviou o e-mail do Anexo I a empregados da Regional 
Belo Horizonte e participantes do Serpros referente a questionamento da mudança 
da sede do Serpros da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Brasília-DF. 

Tendo em vista a especificidade dos números apresentados, questionamos: 

1. qual a é a fonte da informação? Onde e quando foi publicada? 
 

2. estes números apresentados levam em conta a completa mudança de 
cenário estabelecida pela pandemia do COVID-19?  
 

3. quais seriam os custos trabalhistas de realocação ou desligamento de cada 
um dos empregados do Serpros caso a mudança seja efetivada tanto se 
considerando Rio de Janeiro quanto se considerando Brasília? 
 

4. quais os custos com transferência de empregados e de movimentação ou 
aquisição de mobiliário também levando em consideração uma mudança de 
sede tanto no Rio de Janeiro e quanto para Brasília? 
 

5. os custos dos aluguéis no Rio de Janeiro foram feitos em qual a data? Estão 
com os valores atualizados para agosto de 2020? 
 

6. sobre os prédios pesquisados no rio de Janeiro: 



6.1. quais são os seus padrões? São de alto padrão? 
6.2. eles estão em área nobre? 
6.3. foi considerada a possibilidade de teletrabalho? 
6.4. os locais pesquisados foram para comportar quantos empregados? 
6.5. qual a área total a ser alugada para a nova sede, se no Rio de 

Janeiro? 
6.6. qual é o menor e o maior valor de aluguel pesquisados? 

 
7. quantos empregados irão para teletrabalho e quantos irão para trabalho 

interno na sede? 
 

8. os recursos para fazer estas transferências de sede, seja para Brasília ou 
para outro local no Rio de Janeiro serão retirados de onde? Enfim, quem 
pagará a conta e como pagará? 

 Caso haja um documento formal subsidiando a argumentação, favor 
compartilhar. 

Gostaríamos de respostas para todos os itens enumerados neste ofício, 
quais sejam: 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7 e 8. 

Dado o exíguo prazo proposto para a mudança pela Patrocinadora, 
confiamos na pronta resposta ao nosso pleito. 

  
Atenciosamente, 

 Organização por local de trabalho, regional Belo Horizonte. 

 

 

  

  



Anexo I 
 
De: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Enviado: sexta-feira, 7 de agosto de 2020 15:34 
Para: Paulo Roberto de Oliveira <paulo.oliveira@serpros.com.br>; 
pauloliveira1954@gmail.com <pauloliveira1954@gmail.com>; pauloliveira2@globo.com 
<pauloliveira2@globo.com> 
Assunto: Mudança de voto 
  
Prezado Sr. Paulo Oliveira , 
 
Venho através desta mensagem solicitar que reconsidere o seu voto quanto a alteração da 
sede do SERPROS para Brasília uma vez que o parecer da ASPAS (link abaixo) expõem a 
situação temerária desta decisão. 
 
http://www.aspas.org.br/article.php3?id_article=4690 
 
Certo de que fará a avaliação desta solicitação, me despeço. 
 
Att, 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 
De: "paulo oliveira" <paulo.oliveira@serpros.com.br> 
Para: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Enviadas: Segunda-feira, 10 de agosto de 2020 20:08:18 
Assunto: RE: Mudança de voto 
 
Prezado (a) 
 
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. 
 
O prédio na Rua Fernandes Guimarães, no Rio de Janeiro, onde hoje se encontra a sede 
do SERPROS, é bem antigo e necessita de uma grande reforma que vem sendo protelada 
há anos. O menor orçamento obtido pela Diretoria Executiva para realização da obra, 
apenas a emergencial, é de R$ 1.220.400,00. 
 
A Diretoria Executiva fez pesquisas sobre valores de locação no Rio de Janeiro, para a 
hipótese de se manter a sede no Rio, de uma área que atenda a necessidade do 



SERPROS, tendo constatado que o valor médio mensal de aluguel e condomínio é de R$ 
188.617,71, o que corresponde a um desembolso anual de R$ 2.263.412,52. 
 
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 nosso 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. 
 
Além do aspecto de economicidade gerado por uma transferência da sede para Brasília, 
deve-se considerar, também, que o valor pago como aluguel retorna ao participante na 
forma de rendimento sobre imóveis, o que é bastante vantajoso, já que o imóvel 
encontra-se desocupado e sem perspectiva de locação imediata. Vale destacar que no 
mesmo prédio há outros dois imóveis do SERPROS desocupados há três anos.  
 
Outro aspecto a ser considerado é que em Brasília há 25 EFPC instaladas, com patrimônio 
total   de R$ 137,059 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 
que em Brasília não há “massa crítica” de profissionais habilitados suficiente para atender 
as necessidades do SERPROS. A prova disso é que o atual Diretor de Investimentos do 
SERPROS 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 de mais de 
um bilhão e duzentos milhões de reais. 
 
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 especifica do PGA define que o mesmo destina-se à 
gestão administrativa da Entidade e casos específicos, entre os quais não há previsão para 
utilização na quitação de déficit .   
 
Por fim, não tenho conhecimento de que esteja havendo, no SERPROS, pedidos de 
desligamento em função da possível transferência para Brasília. Tal fato poderá ser 
observado nas atas do Conselho Fiscal que, mensalmente, analisa a movimentação mensal 
do quadro de empregados. 
 
Ciente de que uma transferência para Brasília não prejudicará os participantes, fiz questão 
de dividir com você o contexto que me baseio para minha tomada de decisão e informo que 
todos os dados que citei poderão ser comprovados junto ao SERPROS. 
 
Como Conselheiro eleito por participantes de todo o país, pauto minha conduta pelo 
respeito aos participantes e defesa do SERPROS, tendo como foco a defesa dos planos e, 



consequentemente, da perenidade do SERPROS. Tenho muito orgulho de ter participando 
do processo de recuperação do Fundo, quer seja nos aspectos de governança e de 
investimentos, quanto nos planos previdenciários que projetamos para o futuro.  
 
As questões que trabalhamos ao longo dos últimos três anos são extremamente mais 
significativas e importantes do que a simples readequação da cidade-sede da administração 
do SERPROS, que tende modernamente a ficar dispersa com tele-trabalho já em curso. 
 
Diante do exposto, sugiro que os participantes sejam críticos com informações desprovidas 
de dados e autoria e, caso ainda haja dúvidas, façam-se a seguinte pergunta: a quem 
interessa manter o SERPROS no Rio?  
 
  
 
Atenciosamente 
 
Paulo Oliveira 


