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RC - ASPAS 002/2022                                                              

 Rio de Janeiro, 08 de abril de 2022 
Aos Senhores 
 

WILSON BIANCARDI COURY 
Diretor - Presidente do SERPROS 
e 
THIAGO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Presidente do Conselho Deliberativo do SERPROS 

Com cópia: GILENO GURJÃO BARRETO 
Diretor - Presidente do SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados 
Diretores de Investimentos e de Seguridade do SERPROS 
Conselheiros Deliberativos e Fiscais do SERPROS 
 

Do Diretor – Presidente da ASPAS  

Assunto: Alterações no Estatuto SERPROS 
 
Prezados Senhores, 
 
            A propósito da divulgação no informativo “Serpros em Dia”, de 04/03/2022, da abertura pelo 
SERPROS do canal “Fale Conosco” para que os Participantes apresentem críticas e sugestões 
sobre a versão do Estatuto em análise pela PREVIC, a ASPAS, na qualidade de entidade 
representativa dos Participantes do SERPROS, registra a seguir as suas considerações, aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo de nossa entidade, em reunião realizada em 22 e 23 de março corrente.   
 
            Inicialmente, cabe reconhecer que a versão atual do conjunto das alterações contém 
avanços da maior importância, entre os quais destacamos: 

 Diretoria composta por apenas 3 Diretores; 
 Eleição pelos Participantes de um dos Diretores (o de Seguridade); 
 Regulamentação da administração de Planos Instituídos. 

 
            Há, entretanto, algumas proposições com as quais discordamos, e que estão adiante 
fundamentadas: 

 Mudança da sede do SERPROS para Brasília; 
 Impedimento de Diretores e Conselheiros de Entidades Sindicais e de Associações 

de Participantes do SERPROS de serem membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal ou da Diretoria do SERPROS;  

 Não impedimento de que ocupantes de cargos gerenciais e de confiança nas 
Patrocinadoras sejam candidatos a representarem os Participantes e Assistidos nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e na Diretoria Executiva; 

 Exclusão do intervalo de 24 horas entre a primeira e segunda chamadas, em caso de 
não obtenção do quorum mínimo de 2/3 dos Conselheiros, nas reuniões dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal do SERPROS. 

 
            Essas divergencias estão sendo apresentadas em razão do acordo entre a direção do 
SERPRO e do SERPROS (DE e CDE), na reunião realizada em 20/12/2021. 

 
            Neste sentido, solicitamos aos Presidentes da DE e do CDE que, sem prejuízo do 
processameto das alterações do Estatuto em andamento na PREVIC, analisem, o mais rápido 
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possível, com seus pares, os quatro ítens apontados acima, apreciando as mudanças que 
entenderem necessárias. 

 
            Seguem as nossas ponderações sobre os pontos em desacordo: 
 
I – MUDANÇA DO ENDEREÇO DA SEDE DO SERPROS PARA BRASÍLIA:  

Referência: Artigo 4º - O SERPROS terá sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, 
podendo ter escritórios, agentes ou representantes em outras localidades. 

 
          Comentários da ASPAS: 
 

               Em ofício de outubro de 2018 já ressaltávamos que muito mais importantes que os custos 
em si seriam os impactos sobre o funcionamento da organização.  

 
               Enfatizávamos que 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, bem como os custos de demissão, para aqueles que não quiserem ou não puderem se 
transferir. Há que se considerar que a transferência para outra cidade é causa de transtorno para a 
grande maioria das pessoas, como cônjuges que trabalham, filhos que estudam, ligações 
familiares, compromissos na cidade, conexões sociais fatores que dificultam ou se tornam 
empecilhos intransponíveis. A simples notícia da possibilidade de mudança pode gerar movimentos 
antecipatórios de profissionais mais qualificados, que começam a procurar novas oportunidades no 
mercado. Este êxodo tende a se agravar, dada à total impossibilidade de o SERPROS oferecer 
incentivos, principalmente para moradia em Brasília, cujo custo de vida é mais elevado que o do 
Rio. É grande a possibilidade de perda de know-how acumulado, na medida em que essas 
movimentações se acentuem. 
 
          Outro descabido argumento usado para justificar a transferência para Brasília foi o alegado 
sucesso do home office, o que tornaria o local de trabalho fator de menor importância. Expressa 
uma visão simplista e distorcida da realidade, já que ignora a sinergia decorrente da interação 
física dos empregados, razão pela qual a atividade presencial voltou a ser valorizada e vem 
sendo reintroduzida por organizações do porte do SERPROS e outras empresas, que, no 
mínimo, estão voltando a trabalhar de forma híbrida, alguns dias presencial, outros em home 
office. Mais surpreendente ainda foi a lógica torta da argumentação, já que aponta justamente 
para a decisão contrária. Ou seja, se com o home office o local não tem importância, mais uma 
razão para não incorrer em gastos adicionais com a mudança de cidade. 

 
          Infelizmente, nada disso foi capaz de sensibilizar os envolvidos na decisão, culminando 
com a apresentação de dados inverídicos, desatualizados e incorretos pelo Diretor de 
Administração do SERPRO, que induziram a erro o Conselho de Administração, aprovando esta 
proposta de alteração no Estatuto do SERPROS. 

 
          Conforme ata da 13ª Reunião Extraordinária do CDE realizada de 10 a 12/11/2021, 
disponível na área restrita dos participantes no site do SERPROS, a questão foi objeto de nova 
avaliação, da qual ressaltamos alguns pontos: 

 Apresentação pela Diretoria Executiva de novo estudo sobre o custo do PGA no 
cenário da transferência de sede para BSB, com projeção para os próximos 16 
anos, apontando que, com a nova premissa aprovada pela DE de implantação de 
trabalho remoto para 100% dos empregados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
inclusive os membros da Diretoria Executiva, não haveria prejuízos para o PGA;  

 Questão de ordem apresentada pelos conselheiros eleitos sobre as alterações 
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propostas pela Patrocinadora ao novo Estatuto do SERPROS aprovado pelo CDE 
em julho de 2019, concluindo com a solicitação para que a mudança da sede para 
Brasília fosse retirada da pauta e tratada em separado em futura reunião, de modo 
a possibilitar a deliberação imediata dos demais itens, já aprovados pelo Conselho 
de Administração do SERPRO, incluindo o processo de seleção para os cargos de 
Diretor, conforme determinado pela Resolução CNPC 35/2019, questão de ordem 
esta da qual ressaltamos: 

 
– Considerando que o Presidente do SERPROS, afirmou nesta reunião com o CDE 
que, diante do trabalho em regime de home office, não importa onde a Sede do 
SERPROS esteja localizada e que a mudança do endereço da Sede do SERPROS, 
se resume A UMA DECISÃO da PATROCINADORA SERPRO, não tendo nenhum 
impacto presente para o SERPROS;  
 
– Considerando que PARA POSSIBILITAR, DE FORMA IMEDIATA, UM DESEJO da 
Patrocinadora Serpro sem efeito real e concreto, nas condições atuais, o Presidente 
do CDE se utilizou do VOTO DE QUALIDADE; pode-se esperar que no futuro, o 
mesmo tipo de imposição com a utilização do voto de qualidade por parte dos 
Conselheiros Indicados, seja utilizado para reverter a premissa de trabalho remoto 
que hoje garante que o PGA não seja afetado pela mudança;  
 
– Considerando que a justificativa formal apresentada pela Patrocinadora SERPRO, 
constante do documento resposta encaminhado ao SERPROS, de que a mudança 
visa “obter redução de custos, melhoria no processo de supervisão com a 
proximidade com a sede do patrocinador e de que não há impacto tributário”, não 
mais se apresenta como verdadeira, uma vez que não há como haver proximidade 
com a sede da patrocinadora, em função da premissa anteriormente aprovada pelo 
CDE conforme consta da CI CDE 009/2020, determinando a adoção do regime de 
trabalho remoto, adotada em caráter definitivo pela DE SERPROS para TODOS os 
empregados do fundo, INCLUSIVE para os integrantes da Diretoria Executiva. 

 

            O não acatamento, pelo Presidente em exercício do CDE, da questão de ordem 
apresentada pelos Conselheiros Eleitos, com a utilização do voto de qualidade (que, a propósito, 
vem sendo abusivamente praticada) demonstrou o desrespeito ao princípio constitucional da 
paridade entre participantes e patrocinadora na gestão do nosso fundo de pensão, o que levou os 
três Conselheiros Eleitos a registrarem o seu protesto, decidindo não participarem da discussão 
sobre as alterações no Estatuto do SERPROS, sem separar a questão da mudança da sede da 
entidade para Brasília. 
 
           Concluindo este tema, gostaríamos de destacar:  

 A utilização da política do fato consumado, desde a criação de estrutura física em 
Brasília e total esvaziamento da sede no Rio, que passou a funcionar 
exclusivamente em home office, com a pandemia da Covid 19; 

 A pressão exercida pelo então Diretor de Administração do SERPRO (e Diretor-
Supervisor do SERPROS) sobre o CDE, que votou a favor de incluir a alteração do 
Estatuto com a transferência de sede, com a utilização de voto de qualidade, 
pressão esta que, em nossa opinião, levou o Presidente, recém-empossado, a 
renunciar ao cargo de conselheiro indicado; 

 A aprovação da mudança pelo Conselho de Administração do SERPRO, induzida a 
erro por informações inverídicas do então Diretor de Administração; 
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            É importante, portanto, que o CDE e todos os envolvidos na decisão, com base nas razões 
acima expostas, mantenham a sede do SERPROS no Rio de Janeiro, considerando as inovações 
tecnológicas com a manutenção de uma estrutura mínima de espaço para atendimento presencial e 
cumprimento da sua missão institucional. 
 
II – IMPEDIMENTO DE DIRETORES E CONSELHEIROS DE ENTIDADES SINDICAIS E 
ASSOCIAÇÕES DE PARTICIPANTES DO SERPROS DE SEREM CONSELHEIROS OU 
DIRETORES DO SERPROS: 

Referências - Artigo 13º 

Parágrafo 3º - Todos os membros dos órgãos estatutários deverão observar os seguintes 
requisitos mínimos de habilitação para o exercício de seus cargos. 

Art. 38. - Para se candidatar a membro dos Conselhos Deliberativo ou Fiscal ou diretor de 
Administração e Seguridade, deverão ser atendidos os requisitos do art. 13, parágrafo 3º, 
incisos I a X, deste Estatuto, e estar em dia com as obrigações perante o SERPROS e em 
pleno gozo dos direitos. 

Inciso VI - não ser Conselheiro ou Diretor de Patrocinadoras ou Instituidoras ou Entidades 
de Classes relativas às atividades desenvolvidas pelas Patrocinadoras ou Instituidoras, 
Entidades Sindicais, Associações de Participantes e/ou Empregados do SERPROS. 
 
           Comentários da ASPAS: 

 
            Em julho de 2019, quando da aprovação das alterações do Estatuto, com o argumento de 
prevenir eventuais conflitos de interesse, o CDE estendeu – com votos contrários dos Conselheiros 
eleitos Alexandre Jordão e Mauro Simião – o impedimento de membros dos Conselhos e da 
Diretoria do SERPROS também para os conselheiros e diretores de entidades sindicais e 
associações de participantes do SERPROS, além de associações de empregados do fundo, as 
quais, aliás, não existem. 
 
            Não há conflito de interesses, por princípio, de Conselheiro (indicado ou eleito), ou de 
Diretor, ser também conselheiro ou diretor dos sindicatos da categoria ou, principalmente, da 
ASPAS. Incluir tais impedimentos, que atingirão principalmente os Conselheiros e Diretor eleitos 
pelos Participantes, seria o mesmo que impedir a Patrocinadora de indicar seus ocupantes de 
cargo gerencial ou de confiança para representá-la nos Conselhos e na Diretoria do SERPROS. 
Em nossa opinião, o objetivo destes impedimentos foi desestimular que eventuais lideranças dos 
participantes, vinculados a ASPAS, venham a se interessar pela participação nos órgãos 
estatutários do nosso fundo de pensão. 
 
            Cabe informar que a PREVIC já teve oportunidade de se pronunciar sobre esta questão de 
conflito de interesses, onde declara não haver qualquer impedimento legal para que dirigentes e 
conselheiros de Entidades de Classe possam exercer o cargo de direção e de conselheiros em 
Fundos de Pensão de Estatais, o que se comprova através do Parecer nº 22, de 09.02.2011. 
Procurador Federal: Danilo Ribeiro Miranda Martins), retirado do Ementário da Procuradoria da 
PREVIC 2022, abaixo transcrito: 
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8.1.5 Conflito de interesses material. Art. 3º, caput, da Resolução CGPC nº 
13/2004. Cumulação de cargos na EFPC e em entidade de natureza sindical.  
 
I. Cumulação de cargos nos conselhos estatutário de EFPC e de direção de 
sindicato profissional. Inexistência de vedação legal.  
 
II. Não há incompatibilidade necessária entre o objetivo de pagamento de 
benefícios previdenciários da EFPC, expresso no art. 32 da Lei Complementar nº 
109/2001, e a defesa dos interesses da categoria, sob responsabilidade dos 
sindicatos (art. 511, CLT). Natural a escolha de representantes de confiança da 
categoria para representá-la junto aos órgãos do Fundo de Pensão, assim como a 
patrocinadora, igualmente, deve indicar pessoas de sua confiança para o 
exercício dessas atividades.  
 
III. Necessidade, contudo, de se verificar se o conselheiro está agindo no 
interesse do sindicato. Responsabilidade pessoal pela prática de infração à 
legislação previdenciária complementar (art. 25, Decreto nº 4.942/2003). O 
exercício da atividade de conselheiro e de dirigente deve ser realizado em prol do 
plano de benefícios e da entidade, evitando-se que o mesmo seja feito em 
benefício próprio ou de um grupo específico. IV. A mera existência de indícios é 
suficiente para justificar a instauração de inquérito administrativo para apuração 
de irregularidade. Recomendação de instauração de inquérito, com fundamento 
no artigo 39, inciso II, alínea “b”, do Decreto nº 4.942/2003. (Parecer nº 22, de 
09.02.2011. Procurador Federal: Danilo Ribeiro Miranda Martins). 
 

 
 
            Um último argumento contrário a estes impedimentos: pesquisamos os Estatutos de 10 
(dez) dos principais fundos de pensão patrocinados por empresas estatais federais (FUNCEF – 
CEF, PREVI – BB, POSTALIS – CORREIOS, PETROS – PETROBRAS, REAL GRANDEZA – 
FURNAS, NUCLEOS – ELETRONUCLEAR, FACHESF – CHESF, CERES – EMBRAPA, FAPES – 
BNDES e PREVDATA – DATAPREV), e, em todos eles, sem exceção, não há qualquer 
impedimento para o exercício do cargo nos órgãos estatutários (Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva) em ser dirigente (diretor ou conselheiro) de sindicato de classe, 
associações de empregados ou de participantes. 
 
III – PROPOSTA DE INCLUSÃO DE DISPOSITIVO, EM SUBSTITUIÇÃO AO INCISO VI:  

Impedimento de ocupantes de cargos gerenciais e semelhantes nas patrocinadoras de se 
candidatarem, e exercerem cargos de conselheiros ou diretores do SERPROS representando 
os participantes e assistidos. 
 
           Comentários da ASPAS: 
 
            Sobre a questão de conflito de interesses, existem fatos concretos ocorridos de 2011 a 
2015, quando ocupantes de cargos gerenciais na Diretoria da Patrocinadora SERPRO (inclusive de 
Superintendente) foram eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e votaram sistematicamente 
com os conselheiros indicados para blindar as ações irregulares que ocorriam na área de 
investimentos.  
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            Também assistimos na última eleição do SERPROS, em julho/agosto do ano passado, a 
candidatura, para representar os participantes e assistidos no Conselho Deliberativo, de um 
assessor da Diretoria da Patrocinadora SERPRO, o mais alto cargo gerencial da empresa, abaixo 
apenas da Diretoria. Se eleito, com evidente presunção de claro conflito de interesses na discussão 
e votação de temas com posições conflitantes entre a patrocinadora e os participantes. 
 
                Diante destes fatos, a ASPAS vem propor a inclusão, na próxima revisão do Estatuto do 
texto acima proposto para impedimento de se candidatarem a conselheiros ou Diretor do Serpros 
representando os participantes e assistidos, os ocupantes de cargos gerenciais e semelhantes nas 
patrocinadoras. 
 
IV – ALTERAÇÃO DO INTERVALO DE 24 HORAS PARA APENAS 1 HORA, PARA 
REALIZAÇÃO DA SEGUNDA CHAMADA DAS REUNIÕES DO CDE E DO COF. 

 

Referência: 

Estatuto atual: 

“Art.13 

I – Não havendo o quórum mínimo previsto no caput (2/3), a reunião se realizará, em segunda 
chamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data e hora prevista para a primeira 
chamada; II – terceira chamada após 1h da segunda chamada”. 
Alteração proposta pela Patrocinadora Serpro e aprovada pelos conselheiros indicados do 
Conselho Deliberativo. 
“Art. 16 
I – Não havendo o quórum mínimo de 2/3 dos conselheiros previsto no caput, a reunião se 
realizará, em segunda chamada, no prazo de uma hora contado da hora prevista para a primeira 
chamada, com quórum mínimo de 50% (cinquenta por cento) de seus membros”. 

 
            Comentários da ASPAS: 
 
            Com a justificativa de adequar o rito em segunda chamada "para se evitar despesas 
excessivas", a Patrocinadora SERPRO e os conselheiros indicados do Conselho Deliberativo 
demonstraram desconhecer as diferenças fundamentais do processo de decisão no fórum máximo 
de uma EFPC, composto de representantes da patrocinadora e dos participantes e assistidos, e 
nos fóruns máximos de uma entidade sindical ou de participantes, e até mesmo de um condomínio, 
que são as assembleias dos associados às entidades, ou dos condôminos, nas quais a segunda 
chamada é realizada imediatamente após (normalmente, uma hora) a não obtenção do quórum 
exigido para a primeira chamada, onde a presença nas assembleias é voluntária. Ao contrário, a 
presença dos conselheiros nas reuniões dos respectivos conselhos é obrigatória. 
 
            Além disso, e mais grave, a Patrocinadora SERPRO e os conselheiros indicados do 
Conselho Deliberativo demonstraram total desrespeito ao princípio constitucional da paridade entre 
patrocinadora e participantes e assistidos, ao decidirem alterar o intervalo para a segunda chamada 
para apenas 1 (uma) hora, tornando inócua a exigência de 2/3 dos conselheiros na primeira 
chamada, que é exigida exatamente para assegurar a presença na reunião de pelo menos um 
conselheiro de cada uma das duas partes. 

            Por esta razão, em todos os Estatutos dos 10 (dez) dos principais fundos de pensão 
patrocinados por empresas estatais federais, que pesquisamos, ou não está explicitada a 
possibilidade de segunda ou terceira chamadas com quórum menor que 2/3 dos conselheiros 
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(tendo o Presidente do Conselho de convocar nova reunião até obter o quórum de 2/3 dos 
conselheiros); ou tanto o intervalo entre a primeira e a segunda chamadas, como entre a segunda e 
terceira chamadas, são de 5 (cinco) dias, cinco vezes maior que o intervalo adotado no SERPROS, 
exatamente para assegurar o respeito ao princípio constitucional da paridade nos fundos de pensão 
patrocinados por empresas estatais.  
 
            Finalmente, somos criticos a formalização do SERPROS com a realização da consulta 
pública que deixou a desejar abaixo apontadas: 
 

 A incipiente chamada para que os participantese assistidos apresentassem suas 
considerações, explicitando o prazo para apresentação de críticas e sugestões por 
parte dos participantes e assistidos; 

 A inexistência de um ícone ou algum outro destaque na home page do SERPROS, 
a exemplo do que ocorreu com o Recadastramento dos participantes; 

 A quase invisibilidade pelos participantes e assistidos, já que o tema foi escondido 
no meio de outros de comunicação com o SERPROS; 

 A falta de um aplicativo estruturado para processamento das sugestões, nos 
moldes do utilizado no Recadastramento.  

 
           Para que possamos informar aos participantes e assistidos, agradeceríamos o obséquio de 
informar como será o processamento e consolidaçao das críticas e sugestões acima apontadas 
junto a DE e ao CDE.  

 

 

Atenciosamente, 

 
 

PAULO BARBOSA COIMBRA 
Diretor - Presidente da ASPAS 

 


