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ASPAS luta na Justiça contra o aumento de
35% na contribuição dos aposentados do PS I

No dia 21 de outubro, a ASPAS, através do
processo 2008.001.347425-4, ingressou
com uma ação civil pública no Tribunal de Justi-

ça do Rio de Janeiro contra o aumento de 35% sobre a
contribuição dos participantes aposentados do PS I,
aprovado pelo Conselho Deliberativo do SERPRO com
o voto de qualidade (voto de minerva) do Presidente do
conselho, já que os três conselheiros eleitos pelos parti-
cipantes votaram contra o aumento, que não atinge os
aposentados por invalidez e os pensionistas, pois estão
isentos de contribuição.

A decisão da ASPAS foi precedida do aval de as-
sembléia específica, realizada no dia 15 de outubro, e
incluiu todos os que se associaram até o dia 17 de outubro.

Ainda em de-
zembro foi
dada entrada
em nova
ação civil pú-
blica incluin-
do os apo-
sentados que
se filiaram

Dicas para utilizar bem o Plano de

Saúde SERPRO/CASSI

Leia na página 2

Confira na página 3
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STJ garante devolução de IR cobrado

sobre contribuições para previdência

complementar entre 1989 e 1995

Veja nas págs 4 e 5

10 anos da ASPAS

celebrado nacionalmente

Assistência jurídica a preços especiais para associados Leia na pág 7○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Assembléia aprovou que a ASPAS entrasse
com a ação contra o aumento na
contribuição dos aposentados

Luiz Antonio (Gato),
atual Presidente, Felippe
Rêgo, primeiro
Presidentes da ASPAS, e
a neta de uma associada
na celebração realizada
no Rio de Janeiro

após a entrada da primeira ação. Se necessário, a As-
sociação entrará com novas ações para incluir os apo-
sentados que venham a se filiar à ASPAS. Em entre-
vista, o Dr. Horácio de Oliveira, advogado responsá-
vel pelo caso, dá os detalhes. Confira na pág 6
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Exames laboratoriais a preços populares

A Superintendência de Pessoas do
Serpros, por meio da Divisão de Ges-
tão do Plano de Saúde, solicita a di-
vulgação de alguma dicas recomendá-
veis aos beneficiários para preserva-
ção do Plano de Saúde.

- Após a realização de exames, bus-
que seu resultado. Procure guardar os
laudos, pois poderão ser úteis posterior-
mente;

- Procure levar em suas consultas os
últimos exames realizados, isso evita ter
que repeti-los e agiliza o diagnóstico;

- Não realize uma consulta médica
apenas para solicitar atestado de saúde;

- Em caso de dúvidas, procure sem-

pre um Clínico Geral. Esse profissional
facilitará a identificação do diagnóstico
e poderá indicar o especialista correto,
caso necessário. Segundo dados da Or-
ganização Mundial de Saúde - OMS,
80% dos diagnósticos são resolvidos
pelas especialidades médicas básicas.
Quando você procura um Clínico, otimi-
za seu tempo não tendo que gastá-lo com
várias opiniões de outros especialistas;

- Se você precisar de uma consulta
fora do expediente do médico de con-
sultório, necessitando ir ao pronto-socor-
ro, saiba que essa medida deverá ser
tomada somente em casos de urgência
e emergência, pois as consultas realiza-

das em pronto-socorro têm um custo
30% maior para o plano de saúde. Deve-
se evitar ainda a utilização do Pronto-
Socorro para situações de rotina, para
não correr riscos de contrair doenças tí-
picas de ambientes hospitalares;

- Realize os exames assim que soli-
citados e marque o retorno ao seu médi-
co no prazo de até 15 dias após a con-
sulta evitando, assim, a cobrança de nova
consulta;

- Antes de realizar algum procedi-
mento/exame, verifique as condições
para sua realização como jejum ou au-
torização prévia, evitando desgaste des-
necessário.

Diversos estados já contam com uni-
dades populares de conhecidas redes de
medicina diagnóstica, oferecendo exa-
mes laboratoriais por uma tabela espe-
cial para quem não possui plano de saú-
de. Um exame de dosagem de glicose
que custaria em torno de R$ 10 pode sair
por R$ 4 e um hemograma, na faixa de R$
20 fica em aproximadamente R$ 8.

Só a rede Diagnósticos da América
S/A (Dasa), através do projeto Labora-
tório Popular, possui 111 unidades em
funcionamento em Rio de Janeiro, Pa-

raná, Brasília e São Paulo. Na grande
São Paulo, o laboratório de análises clí-
nicas Lavoisier criou o “Lavoisier Po-
pular, que cobra os mesmos preços pa-
gos pelos planos de saúde. Atualmente
já são 28 unidades.

No Rio de Janeiro, a rede de labora-
tórios Maiolino faz o atendimento dife-
renciado com o Maiolino Fácil, já tendo
10% dos clientes utilizando o serviço po-
pular. Os laboratórios Bronstein, também
no Rio, têm unidades em Bangu, Centro
e Del Castilho, onde oferecem exames

a preços populares.
Em Santa Catarina, o Laboratório Po-

pular, uma iniciativa privada apoiada pelo
Laboratório Ghanem, oferece descon-
tos de até 70%, contribuindo com o ma-
rketing social da empresa.

A economia é possível porque os la-
boratórios oferecem instalações mais
simples, sem serviços diferenciados
como consulta de resultados pela inter-
net, coleta domiciliar ou café e biscoitos
após os exames.

O Plano de Saúde do Serpro - PAS/
Serpro é um benefício para todos, man-
tido com a participação financeira dos
beneficiários e da empresa. Como não
visa lucro, apenas o bom atendimento
de seus beneficiários, tem um custo me-
nor do que os Planos similares ofereci-
dos no mercado.

Para que o Plano tenha o equilíbrio
financeiro desejável, sem a necessidade
de elevação do custo para os emprega-
dos, faz-se necessário que os beneficiá-
rios utilizem os serviços de forma ade-
quada, evitando gastos desnecessários. Total               46.874.967,81

       2008             Receita              Despesa             Diferença

-3.834.866,4650.709.834,27

Plano de Saúde SERPRO/CASSI: SUPGP alerta para aumento das despesas

 Dicas para a preservação do Plano de Saúde SERPRO/CASSI

No quadro abaixo, acompanhe a evo-
lução das despesas no ano de 2008, que

apresentam aumento significativo nos úl-
timos meses.

Informativo Aspas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

 4.530.526,12
 4.524.596,92
 4.542.695,77
 4.540.447,17
 4.568.727,41
 4.799.430,69
 4.845.929,30
 4.812.284,01
 4.837.751,15
 4.872.579,27

5.524.927,42
4.224.337,93
4.044.301,29
5.192.156,55
3.985.376,00
4.658.495,97
5.958.360,32
5.013.514,48
7.119.684,75
4.988.679,56

 -994.401,30
 300.258,99

  498.394,48
 -651.709,38
   583.351,41

140.934,72
 -1.112.431,02

 -201.230,47
 -2.281.933,60

-116.100,29
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Dr. Afrânio, quais os direitos dos ga-
nhadores da ação?

Devolução, corrigida, dos valores re-
colhidos entre 1989 e 1995, período em que
vigorou a Lei 7.713/88, que alterou a siste-
mática de tributação das instituições de
previdência privada fazendo com que os
valores recolhidos às entidades fossem tri-
butados na fonte. Ou seja, enquanto na
ativa, o trabalhador tinha descontado de
seu salário bruto o IR referente à contri-
buição para previdência privada. Logo,
quando se aposentasse, não poderia, no-
vamente, sofrer o desconto sobre a par-
cela relativa a tais contribuições, como dei-
xa claro o artigo 6º, sob pena de bitributa-
ção. Como isto ocorreu, cabe o devido
ressarcimento.

A ação também garante que o imposto
de renda é inexigível até o limite do que foi
recolhido sobre as contribuições custea-
das pelo beneficiário para a parte pros-
pectiva inclusive. Quer dizer, sobre os fu-
turos descontos de IR, a partir de 1996, o
percentual de desconto será menor, pois
deduzir-se-á do montante o valor equiva-
lente a este período.

Que conta é essa?
Vamos a um exemplo: se o associado

começou a contribuir para o SERPROS
em 1978 e se aposentou em 1999, pas-
sando a receber os benefícios da previ-
dência complementar, seu tempo total de
contribuição é de 252 meses. O tempo em
que vigiu a Lei 7.713 é de 84
meses. A fração de 84/252 =
33,33 % equivale à isenção
do contribuinte, que neste
caso só deveria recolher so-
bre 66,67% dos seus rendi-
mentos tributáveis.

Os valores serão pagos de
uma única vez? De que cifras
estamos falando?

Há valores de todo tama-
nho, depende do salário da
pessoa e do tempo indevido
de bitributação. Quanto ao re-
cebimento, se o atrasado cor-
responder a cerca de 60 salári-
os mínimos, mais ou menos R$
24 mil, a determinação é de pagamento ime-
diato, ou seja, em até 90 dias. Se o mon-
tante for superior a isto, cai no precatório,
aí demora bem mais. Dependendo da data
de homologação pode ser efetuado no ano
seguinte ou em até dois anos depois.

Quando os ganhadores começarão a
receber?

Nós já fizemos tudo que era possível
para adiantar os trâmites legais, anexamos
ao processo todos os cálculos e documen-
tos necessários. Agora o Juiz está citan-
do a União, para que se manifeste. A União
deve pedir ao Serpros que forneça todos
os dados dos envolvidos, datas de ad-
missão, de aposentadoria, tempo de ser-

viço, salário de contribuição etc. Depois
o Juiz deve convocar um perito judicial
para fazer e conferir os cálculos, o que é
praxe numa situação dessas. A União por
sua vez deve contra-argumentar para ga-
nhar tempo, então é muito difícil precisar
o tempo da execução.

Se ocorrer o óbito do be-
neficiário nesse período, o
que acontece?

O direito é transferível ao
cônjuge, se casado, ou a seus
herdeiros diretos, e os valo-
res são corrigidos à época do
recebimento.

E quem se enquadra no
caso, mas não entrou com a
ação, ainda pode fazê-lo?
Como?

Sim, pode, e o quanto an-
tes melhor porque as parce-
las mensais da complementa-
ção da aposentadoria pres-

crevem depois de 5 anos da ocorrência do
fato gerador, e como a prescrição não se
refere ao fundo de direito, por tratar-se de
prestação continuada, a cada mês que pas-
sa o complementado perde o ultimo mês an-
terior aos cinco anos, e assim por diante.

Imposto de Renda sobre previdência
 complementar dá direito à restituição

Aposentados que trabalhavam entre 1989 e 1995 estão sendo bitributados e têm direito ao benefício

Dr. Afrânio Almeida

Uma boa notícia para todos os que
estavam na ativa entre 1989 e 1995.
O STJ, Superior Tribunal de Justiça,
deu ganho de causa à ação movida
pelo Dr. Afrânio Amaral, representan-
do um grupo de 76 aposentados do
Serpros, que pleiteavam devolução do
imposto de renda recolhido a maior na-
queles sete anos. Em entrevista, o ad-
vogado explica em que consiste o di-
reito e a aplicabilidade da decisão.

Para entrar com ação, os associados
da ASPAS devem solicitar a procuração
e a lista de documentos necessários pelo
(21) 3289-1485, de segunda a sexta-fei-
ra, de 13h às 17h, com a Secretária Maria
Alice, ou enviar e-mail para
aspas@aspas.org.br.

Não associados devem ver as ins-
truções para se associar na página 6.
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Primeira década da ASPAS fo
Acompanhe os festejos pelas fotos

O auditório do Sepros foi pequeno para receber
os associados do Rio de Janeiro

O mês de setembro foi marca-
do por festas de confraterniza-
ção e reencontro de aposentados
em praticamente todos os locais
onde o Serpro possui regionais,
em comemoração aos dez anos
que a ASPAS completou no dia 2
de setembro.

Os associados de braços
abertos, em celebrações alegres
e animadas, com direito a bolo,
refrigerantes e salgadinhos.

Não faltaram discursos emo-
cionados nem homenagens aos
sócios fundadores, agraciados
com diplomas e medalhas de re-
conhecimento.

Muitos participantes ativos
próximos da aposentadoria tam-
bém compareceram, além de re-
presentantes do Serpro, do Ser-
pros, de entidades vinculadas a
aposentados, fundos de pensão
e de sindicatos de processamen-
to de dados, entre outros.

A Associação aproveitou a
oportunidade para relembrar o
histórico e as conquistas da AS-
PAS nesta primeira década e para
aprofundar a discussão sobre o
Plano de Trabalho e os objetivos
e metas da atual gestão.

Fazendo um balanço das ce-
lebrações pelos 10 anos da AS-
PAS nos estados, Luiz Antonio
Gato, Presidente da entidade,
declarou: “Comemoramos a
existência da ASPAS no Rio,
Brasília, Salvador, Recife, Belo
Horizonte, Curitiba, Porto Ale-
gre e em São Paulo. Das dez re-
gionais do SERPRO, por difi-
culdades de representação, não
conseguimos reunir os associ-
ados em Belém e Fortaleza. Foi
muito importante para a divul-
gação da ASPAS e para o su-
cesso da campanha de filiação
que estamos iniciando.

Agora é dar andamento a
este trabalho”.

Brasília, 4 de setembro
Representando a AS-

PAS, além do Presidente
Luiz Antonio (Gato) Mar-
tins, compareceram Hélio
Gehrke ,  Pres idente  do
Conselho Del iberat ivo,
Márvio Costa, Conselhei-
ro Fiscal, Waldemiro Sch-
neider, Representante Re-

Rio de Janeiro, 3 de setembro
Os associados do Rio de Janei-

ro abriram os festejos. A cerimô-
nia contou com presenças ilustres,
como a do primeiro Presidente da
Associação, Felippe Rêgo, o pri-
meiro Presidente do Conselho De-
liberativo, Iwanoy Cavalcanti, ain-
da hoje membro do conselho da
entidade, Diretores do Serpros
(Armando Frid,  Luiz Roberdo
Doce e Silvio Michelluti),  Risole-
ta Cavalcanti, fundadora do Nú-

Luiz Antonio (Gato), Armando Frid,
Presidente do Serpros, Risoleta
Cavalcanti, Felippe Rêgo e Iwanoy
Cavalcanti

cleo e da ASPAS e também ex-
Presidente do Conselho de Cura-
dores do Serpros (atual Conselho
Deliberativo),  o Presidente do
Conselho Deliberativo da ASPAS,
Hélio Carlos Gehrke, que foi Di-
retor do Serpro e Presidente do
Serpros, Marlene Majella, Presiden-
te da ASPAS na segunda e terceira
gestões, e Sonia Celli, ex-presidente
do Conselho Deliberativo da ASPAS,
entre outros.

O Diretor Julio Cesar entregou o diploma de
fundadora à ex-presidente Marlene Majella

gional no DF e Conselheiro eleito
do CDE/Serpros, e Airton Tomé,

associado da ASPAS e Conselhei-
ro Fiscal (eleito) do Serpros.
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oi comemorada nacionalmente
Salvador, 8 de setembro
No recanto baiano, represen-

tando a ASPAS, o Diretor Julio
Cesar e Agildo Brandão Moreira,
membro do Conselho Deliberativo
e o organizador da festa.  Desta-
que para o apoio fundamental de
Ana Risoleta Menezes, gerente da
SupGL, e de Antonio Jorge da Sil-
va Vasconcelos, gerente da Su-
pGP.

Recife, 16 de setembro
A comemoração teve ótima recep-

tividade, tendo sido prestigiada pela
patrocinadora, na figura de Marli Bar-
bosa, da SupGL. O diretor Julio César
agradeceu a ajuda do associado Ni-
célio Araújo, fundamental para orga-
nizar a comemoração, e prestou uma
homenagem especial ao Conselheiro
Deliberativo Célio Bragança,  que,
mesmo estando de licença médica do
cargo por conta de um AVC, fez ques-
tão de comparecer ao encontro.

Curitiba, 17 de setembro
O diretor Paulo Barbosa Coimbra

representou a diretoria da ASPAS na
reunião de Curitiba, entregando o di-
ploma de reconhecimento à associa-
da fundadora Edeli Turin,e nomeando
o associado Vilmar Moretao Represen-
tante Regional da ASPAS.   O Presi-
dente da ASES local, Jair Lander, pres-
tigiou a solenidade.

Belo Horizonte, 18 de setembro
Em Belo Horizonte, a chuva de gra-

nizo na véspera e a ameaça de novo
temporal no dia atrapalharam a loco-
moção dos associados, mas a come-
moração foi animada e contou inclusi-
ve com a presença de ativos, pré-apo-
sentados que se filiaram à ASPAS
como Associados Convidados. O Presi-
dente Luiz Antonio Gato apresentou o
Plano de Trabalho e entregou o diploma
ao sócio fundador Antenor Noronha

Porto Alegre, 18 de setembro
Mais da metade dos associados da

ASPAS compareceu à festa em Por-
to Alegre, onde o Conselheiro Delibe-
rativo da ASPAS, Paulo Kapp, vem
realizando um excelente trabalho. Tam-
bém prestigiaram a solenidade repre-
sentantes da Afuspa (ASES local), do
Serpro e o diretor da ASPAS, Paulo
Coimbra.

São Paulo, 23 de setembro
A reunião festiva em São Paulo con-

tou com a presença do Presidente da
ASPAS, Luiz Antonio Gato, do repre-
sentante regional, Sebastião Avenaldo
Muniz, de Vera Lúcia Vieira, aposenta-
da fundadora agraciada com o diploma
de reconhecimento, além de outros apo-
sentados e de um número expressivo de
ativos que estão próximo da aposenta-
doria do Serpros, diversos já aposenta-
dos pelo INSS.

Informe ASPAS

Associados de BH enfrentaram trânsito
ruim e ameaça de temporal para
comparecer à cerimônia

A aposentada Noemi Yoshinaga Cunha, à
esquerda, ladeada pelo Diretor Coimbra,
e a aposentada Maria Nadir Moraes de
Oliveira, ao lado do Presidente do
Conselho Deliberativo, Hélio Gehrke,
recebem seus aparelhos de DVD, que
foram sorteados entre os associados da
ASPAS, em nível nacional. O terceiro
DVD foi entregue ao associado do Ceará,
Raimundo Ferreira Filho
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Advogado da ASPAS explica a ação movida contra o
aumento nas contribuições dos participantes do PS I

Para associar-
se à ASPAS não é
necessário o
comparecimen-
to à sede da As-
sociação, basta acessar o site, impri-
mir a ficha de filiação, preencher, as-
sinar e colocar no correio para a AS-
PAS. Também é possível solicitar o en-
vio da ficha através do telefone (21)
3289-1485, de 13 às 17h, com nossa
secretária Maria Alice, ou do endere-
ço eletrônico aspas@aspas.org.br.

Em que consiste a ação movida pela ASPAS ?
A ação visa, basicamente, a determinação para que o

Serpros abstenha-se de aumentar a contribuição dos as-
sociados da ASPAS, por ser da Patrocinadora a respon-
sabilidade pelos déficits acumulados no PS I, conforme
apontado no Relatório da Comissão Técnica da ASPAS
e no voto contrário dos conselheiros eleitos.

Qual a situação atual da ação?
Entramos com a ação e com pedido de tutela anteci-

pada (uma espécie de liminar), o que garantiria o
imediato efeito suspensivo sobre a cobrança. Infe-
lizmente, esse pedido foi indeferido pela Dra. Juíza

Pioneira neste processo judicial contrário ao reajuste
determinado pelo Serpro sobre a contribuição dos partici-
pantes do PS I, a ASPAS, como só pode representar os
seus associados aposentados e pensionistas, cedeu a inici-
al da ação para os sindicatos de processamento de dados
do Rio de Janeiro, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo,

da 25ª Vara Cível, que determinou ainda que o Mi-
nistério Público se manifeste sobre o interesse no
feito, o que é normal quando a ação envolve órgão
público.

Quais as expectativas, a nível de prazo inclusive?
O direito é bom, o fato de não termos obtido a antecipação

de tutela não significa que a ação está perdida. A antecipação
de tutela nada mais é que uma prerrogativa do Juiz de enten-

der que haverá fundado dano irreparável ou de difícil repara-
ção. Já estamos preparando o recurso da decisão.

Quanto ao prazo, é difícil estimar, pois trata-se de uma
ação que passará por provas dos fatos alegados.

Inicial da Ação já foi cedida a quatro Sindicatos
que vão entrar com ação na defesa dos interesses dos ati-
vos, também atingidos pelo aumento. Outros sindicatos que
desejarem receber a inicial da ação da ASPAS devem en-
trar em contato com a Diretoria da Associação, pelo ende-
reço eletrônico diretoria@aspas.org.br ou pelo telefone (21)
3289-1485.

A ASPAS firmou contrato de pres-
tação de consultoria jurídica com o es-
critório Oliveira e Balata para assesso-
rar a Diretoria e os Conselhos da AS-
PAS em direito previdenciário. Com
isso, todas as questões relacionadas à
previdência pública e complementar
terão completo respaldo jurídico.

Luiz Antonio Gato, Presidente da AS-
PAS, esclarece: “Tomar decisões com res-
paldo jurídico era uma meta antiga nossa,
ainda mais na área previdenciária, que tem
uma legislação bastante complexa. Por isso
um escritório experiente, como o que con-
tratamos, e com profissionais especializa-
dos nesta área do direito, como é o caso do
Dr. Horácio, representa um grande avan-
ço para a ASPAS e seus associados”.

Além do contrato de consultoria jurí-
dica, o escritório Oliveira e Balata tam-
bém realizou uma parceria com a asso-
ciação para beneficiar os associados que
precisam de assistência jurídica, em to-
das as áreas. Pelo convênio, os associa-
dos contratam os serviços com base na
tabela de preços da OAB, que é menor
que a média de mercado, e também têm
condições especiais que garantem, por
exemplo, a incidência de um percentual
menor que o normalmente cobrado pelo es-
critório em casos de ganho financeiro.

O escritório possui representações no
Rio de Janeiro, Brasília, São Luiz, Natal,
João Pessoa e Recife, mas nas demais
cidades onde o Serpros possui regionais,

Contrato garante assessoria
jurídica previdenciária

Convênio com escritório de advocacia oferece
preços especiais a associados

como São Paulo, Salvador, Porto Ale-
gre, Curitiba, Fortaleza, Belém e Belo
Horizonte, os associados também serão
atendidos, como explica Dr. Horácio de
Oliveira: “Para atender aos associados
da ASPAS, nosso escritório está provi-
denciando a subcontratação de profissi-
onais sempre que necessário”.

Os associados que necessitarem de
assistência jurídica podem contactar o
escritório pelo site
www.oliveiraebalata.com.br ou pelos
telefones (21) 2532-2611, 2220-9210 e
2532-3264. Os advogados agendarão
data e horário para atendimento, já soli-
citando os documentos necessários para
a análise do que se pretende.

Dr. Horácio Oliveira,
especialista
previdenciário

"O direito é bom"
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A decisão de aumentar as contri-
buições foi tomada no dia 12 de se-
tembro, em reunião do Conselho Deli-
berativo do SERPROS, apesar dos vo-
tos em contrário dos três conselheiros
eleitos pelos participantes ativos, apo-
sentados e pensionistas: Luiz Antonio
(Gato) Martins, Thadeu Ernesto Sen-
na Portella e Waldemiro Schneider. Os
três representantes da patrocinadora
votaram a favor do aumento e o de-

Conselheiros eleitos votaram contra
o aumento nas contribuições

 Julio César
Guedes

Os Conselheiros eleitos Luiz Anto-
nio Martins, Thadeu Ernesto Sen-
na Portella e Waldemiro Schnei-
der, considerando, que no seu en-
tendimento:

1 – Ser de responsabilidade ex-
clusiva da patrocinadora SERPRO
alguns dos fatores que causaram
ou atenuariam o déficit, que alcan-
çam valores atualizados superiores
a R$ 200 milhões, valores estes que
correspondem a cerca de 60% (ses-
senta por cento) do atual déficit, especi-
ficamente:

· Alterações de premissas de cres-
cimento real de salários na patrocinado-
ra não previstos nas avaliações atuariais
anteriores, como o observado em 2005
com a criação da gratificação de auxili-
ares, que não foram acompanhadas de
aporte de recursos necessários para co-
brir o decorrente aumento de despesas;

· Cobertura do déficit existente
quando da migração para o PS-II, em
2001, relativo aos participantes que não
migraram, o que foi feito para os que
migraram, demonstrando não atendi-
mento ao princípio constitucional da  iso-
nomia de tratamento e a disposição pre-
vista no contrato de migração, realizado
pelo SERPROS e SERPRO, de que a
patrocinadora se responsabilizava por
manter o equilíbrio atuarial e financeiro
de ambos os planos;

· Injeção de recursos para cobrir a

sempate deu-se pelo voto de
qualidade (voto de minerva) do
presidente do Conselho, Jonas
Costa Neto, indicado pela pa-
trocinadora.

O diretor da ASPAS, Julio
César Guedes, declarou que,
embora a justificativa alegada
para o aumento seja o déficit
do plano PS I, o percentual
aprovado sequer seria suficiente para

equacioná-lo. “Essa não é a
solução. Fatores que não são
de responsabilidade dos  par-
ticipantes, e sim da patrocina-
dora, concorreram para que o
plano se tornasse deficitário,
como muito bem explicado no
relatório elaborado pela Co-
missão Técnica da ASPAS e
sintetizados na declaração de

voto dos conselheiros eleitos”.

Luiz Antonio
(Gato)

Íntegra da declaração do voto dos conselheiros eleitos
hipótese atuarial de ingresso de novos

participantes, conceito de ge-
ração futura retirado dos ba-
lanços a partir do fechamen-
to do PS-I para novas ade-
sões, ocorrido em 1997.

2 - A possibilidade de que
a migração para o PS-II te-
nha provocado quebra de so-
lidariedade no PS-I, isto é, que
a alteração do perfil da mas-
sa no PS-I tenha provocado

um déficit não coberto pela patrocinado-
ra.

3 - Que expressiva parte das causas
do déficit decorre de diversas perdas em
aplicações, como a compra das Letras
de Santa Catarina, realizadas antes da
promulgação das Leis 108 e 109 de 2001,
que veio a propiciar uma atuação mais
equilibrada dos participantes, em relação

à patrocinadora, nos
órgãos de deliberação
e controle do SER-
PROS, participação
essa praticamente ine-
xistente nos estatutos
anteriores.

4 – Que o Decreto
606, de 1992, determi-
nava ser de responsa-

bilidade apenas das patrocinadoras e dos
participantes ativos a responsabilidade
pela cobertura de eventuais déficits nos
planos de benefício, o que assegura di-

reito adquirido aos participantes do PS I
que se aposentaram antes da vigência
das Leis Complementares 108 e 109, de
2001.

Declaram voto contrário ao au-
mento de 35%, a partir de 01/10/
2008, na contribuição da patroci-
nadora e dos participantes, ativos
e aposentados, conforme propos-
to pelos representantes da patro-
cinadora, e propõem, alternativa-
mente, que o SERPROS e o SER-
PRO solicitem audi-
ência  imediata  ao
Secretário da Previ-
dência Complemen-
tar para apresenta-
ção do cronograma
das ações em curso
para equacionamen-
to  do déf ic i t ,  que
contempla as alternativas, em es-
tudo, de saldamento do plano, a
exemplo de soluções implementa-
das em outras fundações, como a
POSTALIS, patrocinada pelos
Correios, também uma empresa
pública como o SERPRO, e que se
responsabilizou pela totalidade dos
recursos necessários para o equa-
cionamento do déficit existente no
seu plano de benefício definido,
como o PS I, o que evitou o au-
mento nas contribuições dos par-
ticipantes, ativos e aposentados.

 Thadeu Senna
Portella

Waldemiro
Schneider



Justiça garante mandato de Conselheiro eleito
Serpros sofre segunda derrota

Associados do Rio realizam confraternização de final de ano

Conselhos Deliberativo e Fiscal realizam
segunda reunião ordinária

A Décima Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro impôs ao Serpros, por unanimidade, sua
segunda derrota na tentativa de cassar a decisão da

4ª. Vara Cível, que concedeu antecipação de tutela ao conse-
lheiro eleito Luiz Antonio (Gato) Martins, reintegrando-o ao
CDE. A decisão, tomada no dia 08 de outubro, foi publicada
no Diário de Justiça do dia 03 de novembro.

Mesmo assim, o Serpros  entrou com a terceira apelação,
esta denominada Recurso Especial, no dia 13 de novembro.
"Lamento, mais uma vez, que o Presidente do CDE continue
insistindo em conseguir o respaldo judicial para a absurda de-
cisão da cassação do mandato de um conselheiro eleito pelos
participantes, decisão esta que não teve, inclusive, a concor-

dância da maioria do Conselho Delibe-
rativo, sendo tomada graças ao voto de
minerva (voto de qualidade) do Presiden-
te. Além do desgaste político, em um mo-
mento que exige que todos os nossos
esforços sejam carreados para o enfren-
tamento e a superação dos graves pro-
blemas por que passa o Serpros, a deci-
são de entrar com novo recurso conti-
nua onerando os participantes e a patro-

Associados do Rio de Janeiro realizaram sua tradicional
confraternização natalina no dia 10 de dezembro, na Churras-
caria Carretão do Lido, em Copacabana, onde cada um pa-
gou pelo próprio consumo. O evento foi um sucesso, prestigi-
ado inclusive pelos conselheiros de outros estados Paulo
Kapp(RS), Agildo Brandão(BA) e Márvio(DF). O grande nú-
mero de participantes permitiu que o salão do terceiro andar
do restaurante fosse todo reservado para a ASPAS, onde os
associados também realizaram a já tradicional troca de presen-
tes de amigo oculto. Luiz Antonio Gato, Presidente da ASPAS,
avalia que seria muito bom que esta confraternização ocorresse
em todos os estados. “Vamos nos esforçar para que isto ocorra
em 2009, pelo menos nos estados onde temos Conselheiros e/ou
Representantes Regionais”, concluiu o Presidente.

cinadora, já que, para conduzir a defesa do Serpros, foi con-
tratada empresa de consultoria jurídica especializada, que co-
bra caro pelos seus serviços", declarou Luiz Antonio Gato.
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Durante a segunda reunião ordinária da atual ges-
tão do Conselho Deliberativo da ASPAS, dias 9 de
dezembro, os Conselheiros avaliaram a execução do
Plano de Trabalho 2008/2011, fazendo ajustes para
2009. Avaliaram ainda o orçamento do segundo se-
mestre, além de terem aprovado o orçamento para o
próximo ano.

Já o Conselho Fical, reunido no dia 10 de dezem-
bro, analisou os balancetes dos segundo e terceiro
trimestres de 2008, ambos aprovados e disponíveis
pelo site www.aspas.org.br. Também estão disponí-
veis para consulta e impressão no site da ASPAS a
execução do orçamento de 2008 e o orçamento de
2009. Acesse.

Na mesa, Luiz
Antonio (Gato),
Gilson (Pardal)
Barbosa,
Haroldo Ramos
e Maria Lúcia


