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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nesta edição do Infor-
me ASPAS 36 você
encontra o balanço

anual e o relatório de con-
tas e atos da Diretoria Exe-
cutiva de 2012, já aprova-
dos pelos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal da Asso-
ciação. Esses documentos
serão apreciados pelos as-
sociados durante a Assem-
bleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 3 de abril.
Poderão também ser con-
sultados, com as respecti-
vas assinaturas originais,
na secretaria da ASPAS,

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na
forma disposta nos artigos 17, 18, 19 e 20 do Estatuto,  para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no auditório da
Federação dos Bancários do RJ e ES - Avenida Graça Ara-
nha 19, sala 904 (perto da estação Metrô Cinelândia) no dia
3 de abril, às 14 horas, em primeira convocação, com a pre-
sença mínima de um terço dos associados e às 14:30 horas,
em segunda e última convocação, com qualquer número de
associados, para tratar da seguinte ordem do dia:

I – APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA AS-
PAS, DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍ-
CIO E DO RELATÓRIO DE CONTAS E ATOS DA DIRETO-
RIA EXECUTIVA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012;

II – AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROCESSO DE
SALDAMENTO DO PS I E ALTERAÇÕES NO PS II, ESPE-
CIALMENTE APÓS A INTERVENÇÃO NO BANCO BVA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2013

Luiz Antonio Martins
Presidente do Conselho Deliberativo

Balanço de 2012 e
saldamento após intervenção

no BVA são os temas principais
da Assembleia da ASPAS

que agora funciona em
horário integral, e no site
www.aspas.org.br.

Outro item muito impor-
tante que será abordado na
Assembleia é o andamen-
to do saldamento do plano
PS I e alterações no PS II,
especialmente agora com a
intervenção do Banco
Central no BVA represen-
tando um risco grande de
prejuízo. Portanto, sua pre-
sença é fundamental. Vamos
juntos analisar e implementar
estratégias que protejam os
interesses dos participantes.

Se aproxima a data de votação para
renovar parte dos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal do Serpros, um mo-
mento fundamental para nós participan-
tes (aposentados, pensionistas e ativos),
que queremos o equilíbrio sustentável
dos planos de benefício do nosso fundo
de pensão.

A eleição desse ano é ainda mais im-
portante porque vivemos uma situação
crítica e crucial: estamos na iminência
do saldamento do PS I e de alterações no
PS II, o que vem, malgrado todos os
esforços da ASPAS, sendo implementa-
do sem os pontos principais negociados
em 2009 com nossa entidade e a Fena-
dados: 1. aporte adicional da patrocina-

É hora de votar consciente e criticamente

Abril começa com saldamento do PS I
Saiba quais as consequências da

intervenção no banco BVA
Página 3

Eleições Serpros: confira o perfil dos
candidatos aposentados ao CDE

Página 7

dora no PS I, calculado com base na re-
visão do serviço passado, o que permiti-
ria o cancelamento do aumento de 35%
nas contribuições e ainda a criação de
“colchão” para evitar a ocorrência de
novos déficits; e 2. a utilização de recur-
sos do Fundo Administrativo para cobrir
eventual redução do superávit dos fun-
dos garantidores da parte de benefícios
de risco do PS  II, em razão de melhori-
as nos benefícios e da entrada de grande
massa de participantes do PS I, o que
ajudaria para impedir que o PS II venha
a passar, no futuro, pelos mesmos pro-
blemas do PS I. E ainda temos as prová-
veis perdas nas aplicações no BVA, que
atingirão o patrimônio de ambos os pla-

nos. Precisamos participar em massa das
eleições e votar criticamente, com cons-
ciência e unidos, para que sejam eleitos
conselheiros comprometidos com o nos-
so pensamento e a defesa dos interesses
dos participantes aposentados e pensio-
nistas, além dos ativos, que serão os fu-
turos aposentados. O exemplo recente do
fundo de pensão do Banco da Amazônia,
que teve tratamento diferente do Serpro,
embora seja também estatal federal e
controlada pelo Ministério da Fazenda, é
prova de que muito se pode conseguir
com a união e mobilização dos partici-
pantes ativos e aposentados e suas asso-
ciações e sindicatos representativos.

Diretoria da ASPAS

Página 8

Editorial:
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PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 14
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2012

Com base nos exames realizados nos Balancetes Mensais, na documentação e respectiva escritura-
ção contábil, no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e no Relatório de
Contas e Atos da Diretoria Executiva do exercício encerrado em 31.12.2012, somos pelo parecer favorá-
vel à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral da ASPAS, sendo que este Conselho
examinou a documentação referente ao período de janeiro a dezembro de 2012.

Rio de janeiro, 13 de março de 2013.

Vilmar Moretão
Conselho Fiscal

Eder Lima Ribeiro Lopes
Conselho Fiscal

Plácido Pinto da Silva
Conselho Fiscal

DELIBERAÇÃO Nº 31 DO
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da ASPAS - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Serpros, no uso
de suas atribuições, conforme inciso VI do artigo 26 do Estatuto da ASPAS,

Considerando o Parecer (nº 14, de 13.03.2013) favorável do Conselho Fiscal , sobre o exame das De-
monstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) de dezembro/
2012 bem como sobre o Relatório de Contas e  Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do Exercício 2012; e

Considerando o exame dos referidos documentos pelos membros deste Conselho, delibera,

ART 1º - Aprovar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e o Relatório de
Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS, do exercício encerrado em 31.12.2012.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2013

Luiz Antonio (Gato) Martins
Presidente

Hélio Carlos Gehrke
Vice-Presidente

Esta publicação é de responsabilidade
da ASPAS (Associação dos Aposentados

e Pensionistas do Serpros).

Estrada do Pau da Fome, nº 3.230 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ.

End. para correspondência: Rua Fernandes Guima-

rães, 35 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22.290-000 - sala dos Aposentados

A/C SERPROS TEL.: (21) 3289-1485.

Site: www.aspas.org.br;

E-mail: aspas@aspas.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: Marlene Majella

Diretor Adm.-Financeiro: Gilberto Abdelhay

Diretor de Seguridade: José Lisboa

Diretor Social: Paulo Coimbra

Diretor de Comunicação: Ana Maria de Castro

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Luiz Antonio (Gato) Martins

Vice-presidente: Helio Gehrke

Secretário: Paulo Kapp

CONSELHO FISCAL: - EFETIVOS

Eder Lopes Lima Ribeiro; Mario Teixeira Vasconcelos;

Vilmar Moretão

Produção DIMP Comunicação

www.dimpcomunicacao.com.br

Conselheiros Deliberativos e Fiscais da ASPAS, reunidos junto com a
Diretoria Executiva, para o exame dos documentos financeiros que serão
encaminhados à aprovação da Assembleia. O saldamento do PS I também foi
tema de destaque na reunião.
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ASPAS

Não é brincadeira, embora o dia
escolhido não tenha sido feliz,
vai mesmo acontecer em 1º de

abril o saldamento do PS I e as altera-
ções no PS II, tanto que estão sendo
realizadas palestras em todas as regi-
onais, havendo inclusive simuladores
disponíveis.

A posição da ASPAS, entretanto,
permanece a mesma desde que se co-
meçou a discussão em torno do salda-
mento do PS I, ou seja, apoio desde
que haja aporte adicional por parte da
patrocinadora, com base na revisão do
serviço passado, permitindo o cance-
lamento do aumento da contribuição de
35% instituída em outubro de 2008.
Recentemente, aliás, foi aprovado um
aporte de mais de 70% (a previsão
legal é de 50%) por parte do Banco
da Amazônia, estatal federal como o
Serpro, para o equacionamento do dé-
ficit do plano de benefícios do fundo
patrocinado pela empresa.

É entendimento da ASPAS que há
embasamento para nossa reivindica-
ção, pois a revisão do serviço passado
foi proposta em 2009 pelo próprio Ser-
pros e pela patrocinadora e o veto da

Saldamento do PS I e mudanças no PS II acontecem em 1º de abril
ASPAS continuará lutando pela revisão do serviço passado, o que permitirá o

cancelamento dos 35% de aumento na contribuição do PS I

É com pesar que
a ASPAS registra o
falecimento de Feli-
ppe Rego, um de
seus fundadores e
primeiro presidente,
no dia 8 de fevereiro de 2013. Dire-
tores e associados solidarizaram-se
com a família no velório e na missa
de 7º dia, realizada no dia 15 de fe-
vereiro na Igreja Nossa Sra. do Per-
pétuo Socorro, no Grajaú.

Morre o primeiro
presidente da ASPASA ASPAS contratou Michelle

Oliveira como Assistente de Servi-
ços e Benefícios, a partir de 25/02/
2013. Prestará serviços em tempo
integral, nas instalações da ASPAS,
na sala dos aposentados do SER-
PROS, no horário das 09 às 18 ho-
ras. A nova funcionária é graduada
em Administração com ênfase em
seguros e benefícios. Sua última ex-
periência profissional foi junto à
AFBNDES - Associação dos Fun-
cionários do BNDES.

ASPAS em horário integral

Toda a semana
a ASPAS atualiza
seu site com notí-
cias de interes-
se dos aposen-
tados e pensio-
nistas e envia um boletim eletrônico
para todos que têm e-mail cadastra-
do junto à entidade. Se você não re-
cebe o boletim, atualize seu cadas-
tro junto à secretaria da ASPAS.

Visite o site da ASPAS
regularmente

STN - Secretaria do Tesouro Nacio-
nal não se justifica, já que a mesma
proposta foi aprovada para diversos
outros fundos patrocinados por empre-
sas estatais federais, como Postalis/
Correios, Prevdata/Dataprev e agora
o fundo patrocinado pelo Banco da
Amazônia.

Este aporte seria suficiente para
cancelar o aumento de 35% na con-
tribuição e ainda criaria um colchão
(superávit) para evitar a ocorrência
de novos déficits, que certamente
ocorrerão em curto prazo com a re-
dução gradual dos juros atuariais (de
6% ao ano para 4,5% ao ano, a partir
de 2014 até 2018) e com as prová-
veis perdas decorrentes das aplica-
ções no banco BVA.

Outra questão da qual discordamos
é de ter havido recuo também na pro-
posta, negociada em 2009, de utiliza-
ção de recursos do Fundo Administra-
tivo para cobertura de eventual redu-
ção do atual superávit dos fundos ga-
rantidores da parte de benefícios de
risco do PS II, em razão de melhorias
nos benefícios e da entrada de grande
massa de participantes do PS I. Esta

medida também é muito importante
para impedir que o PS II venha a pas-
sar pelos mesmos problemas do PS I,
já que também sofrerá perdas decor-
rentes da redução dos juros atuariais e
das aplicações no BVA.

Saliente-se ainda que o déficit do
plano está sendo equacionado em sua
maior parte pela redução dos benefí-
cios futuros dos participantes ativos,
que vai ocorrer com o saldamento, e
pelo aumento de 35% das contribuições
dos aposentados, ficando o Serpro ape-
nas com a parte correspondente aos
35%. Consideramos esta situação ile-
gal, pois a patrocinadora estará contri-
buindo com menos da metade do défi-
cit e não paritariamente, como deter-
mina a legislação. Esta situação, inclu-
sive, poderá ensejar diversas ações
jurídicas que poderão paralisar ou até
cancelar o saldamento.

A ASPAS deixou muito claro seu
posicionamento nas diversas corres-
pondências enviadas ao Serpros em
2012 e lamenta que a proposta anteri-
ormente negociada entre ASPAS, Fe-
nadados, Serpro e Serpros não tenha
sido implementada.

ASSOCIE-SE À
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INTRODUÇÃO
Os Planos de Trabalho do último

biênio basearam-se na Plataforma de
Trabalho, cujos objetivos foram defini-
dos na Assembleia de Associados da
ASPAS, em 2010, que também norteou
a elaboração do Plano de Trabalho de
2013, aprovado pelo Conselho Delibe-
rativo, reunido em 10.12.2012, tendo em
vista a sua pertinência e atualidade.

1 - GESTÃO ATUARIAL DE
INVESTIMENTOS DO PS I E PS II

As ações desenvolvidas pelo
Serpros na área de gestão atuarial e
de investimentos dos Planos PS I E
PS II, através da Globalprev, resulta-
ram em proposta diferente da defendi-
da pela ASPAS, de saldamento e equi-
líbrio do PS I e alterações no PS II,
várias vezes discutida com o Ser-
pros e também encaminhada
ao Serpro, Fenadados,  Anapar
e Previc, inclusive, de acordo
com as negociações ocorridas
em 2009, entre ASPAS, Ser-
pros, Serpro e Fenadados.

De acordo com a Resenha
Serpros de 21.12.12,  a Previc -
Previdência Complementar -
aprovou a proposta de alterações
dos regulamentos dos PLANOS
PS I e PS II, ambas as propostas
já haviam passado pela análise da
STN- Secretaria do Tesouro Na-
cional - e do DEST- Departamen-
to de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais. Com isto,
conforme informado no Boletim Ele-
trônico da ASPAS de 26.12.12, o
saldamento do PS I, exclusivo aos par-
ticipantes ativos, não atingirá os apo-
sentados e pensionistas e deverá ocor-
rer em 01.04.13, após uma ampla cam-
panha de divulgação em 2013, em âm-
bito nacional, incluindo simuladores, ex-
tratos  informativos e a realização de
palestras.

Embora a expectativa de zerar os
35% de descontos nas contribuições dos
participantes do PS I, com o intuito de
reduzir o déficit desse plano, venha sen-

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASPAS 2011/2012
do alimentada na ASPAS pela Presi-
dência do SERPROS, a ASPAS man-
tem a ação judicial, ajuizada em 2008,
contra o referido desconto. A ação re-
ferida, de acordo com a informação dos
advogados  contratados pela ASPAS,
se encontra em  fase pericial.

A preocupação decorrente das ma-
logradas aplicações financeiras do Ser-
pros no BVA motivou a ASPAS na
busca e análise das informações sobre
o assunto junto à direção do Serpros e
ao acompanhamento do processo no
meio financeiro, conforme divulgação
na mídia, que indicam perdas para os
investidores desse Banco em liquida-
ção.  A atuação da ASPAS nesse sen-
tido foi, passo a passo, informada aos
associados através dos Boletins Eletrô-
nicos editados semanalmente.

2. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E
REGULAMENTO DO SERPROS

Ações compartilhadas através de
encontros, reuniões e seminários, pro-
movidos pela Unidas (retirada do patro-
cínio) e Anapar -Seminário de Partici-
pantes da Regional do Rio de Janeiro
(projeto de lei complementar 161-2012,
que altera as LCs 108 e 109 de 2001).

Entre as preocupações da ASPAS,
discutidas por membros de sua Comis-
são Técnica, encontra-se, entre outras,

a garantia de representatividade pari-
tária dentro dos órgãos colegiados.

3-PLANOS DE SAÚDE E OUTROS
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Participação na Comissão Paritá-
ria Serpro e Fenadados, na discussão,
negociação e atualização do Plano de
saúde oferecido pelo Serpro. A Comis-
são tem como plano de trabalho, atra-
vés de reuniões mensais, as seguintes
atividades: revisão do regulamento
PAS-Serpro, implementação e revisão
da rede credenciada, casos crônicos,
auxílio medicamento, avaliação do pla-
no odontológico, avaliação do estudo
atuarial e reajuste do plano de saúde.

De acordo com sua análise finan-
ceira, o Serpro reajustou em 7% o pla-

no de saúde, para  garantir a ma-
nutenção e qualidade do atendimen-
to aos usuários.

 No final do
exercício, a
ASPAS assi-
nou convênio com a Odontoprev
para  prestação de serviços odon-
tológicos aos associados da AS-
PAS. A contratação do Plano
Odontológico implica  na arreca-
dação  de 2,5%  para a receita
da ASPAS.

Se encontra em fase de estu-
dos a realização de convênio para
a implantação de plano de saúde,
acessível aos  associados da AS-
PAS  que se  encontram atual-
mente fora do plano do Serpro.

Outros convênios se encon-
tram em negociação com restauran-
tes, pousadas e outros serviços em
vários locais.

4. INTERAÇÃO COM
ENTIDADES CONGÊNERES

Visando a participação na defesa
de interesses comuns, a  ASPAS man-
teve contato com várias associações
filiadas à Unidas. Participou do II Fó-
rum sobre Previdência Privada Fecha-
da e do Seminário de Diretores Jurídi-
cos da Unidas.
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5. APOIO JURÍDICO AOS
ASSOCIADOS

Foram efetivados convênios, em âm-
bito nacional, com escritórios de advo-
cacia, abrangendo o atendimento jurídi-
co, individual e coletivo, em várias áre-
as do direito e, conforme o caso, atendi-
mento mediante encaminhamento à
Ases/RJ ou ao Sindpd/RJ. Encontram-
se em curso ações de bitributação do
imposto de renda e estudos para a via-
bilidade de ações referentes à desapo-
sentação, promovidos pela ASPAS.

6. FORTALECIMENTO DO
TRABALHO DAS COMISSÕES
TEMÁTICAS

A Comissão Técnica instituída pela
Diretoria Executiva da ASPAS, em ges-
tões anteriores, tem discutido as ações
citadas no  item 1 (gestão atuarial de in-
vestimentos do PS I e PS II) e no item 2
(alteração do estatuto e regulamento do
Serpros), além  das ações de bitributa-
ção do imposto de renda e desaposenta-
ção, entre outras. A Comissão de Cadas-
tramento também encetou várias ativida-
des entre elas o recadastramento de as-
sociados e sensibilização para que haja a
adesão de novos associados, além de pes-
quisa sobre necessidades dos associados.

Por recomendação do Conselho De-
liberativo, reunido no último semestre,
foram criadas comissões, constituídas por
membros da Diretoria, dos Conselhos e
das Representações regionais tais como:
Comissão de aumento da arrecadação e
admissão de associados na ativa das pa-
trocinadoras do Fundo; Comissão de
Aprimoramento da Divulgação dos Atos
e Fatos da ASPAS; Comissão de Estu-
dos e Ações para Participação nos Pla-
nos de Saúde; Comissão de Apoio Jurí-
dico aos Associados. Permanece ainda
a previsão de que seja criada também
uma Comissão de Avaliação da Política
de Investimentos do Serpros e Acom-
panhamento de sua Execução.

7. ATIVIDADES SÓCIO-
RECREATIVAS

Em setembro foi comemorado, no
Auditório do Serpros, o 14º aniversário
da ASPAS, com a participação de cer-
ca de 50 associados e representantes
do Serpro, Serpros, Ases e Sinddpd/RJ,
entre outras entidades.  Da programa-
ção constaram: palestra sobre como
usufruir mais bem estar através de uma
respiração adequada; informações so-
bre o plano de saúde e odontológico;
novos convênios; processo de salda-
mento do PS I e alterações no PS II:
atividades seguidas de  lanche com bolo
de aniversário e distribuição de brindes
ofertados por várias entidades.

A ASPAS reuniu, no Rio de Ja-
neiro, cerca de 60 associados em al-
moço de confraternização em
10.12.2012, cujas despesas foram as-
sumidas pelos participantes.

Foram emitidas carteiras de iden-
tificação para os associados da AS-
PAS, a serem encaminhadas oportu-
namente, e cuja utilização permitirá aos
usuários usufruírem dos benefícios
propiciados pela ASPAS.

A expansão de suas representações
regionais e seu desejável estabeleci-
mento físico não ocorreu conforme o
planejado, motivo pelo qual permane-
ce como ação prevista no Plano de
trabalho de 2013.

Há que repensar-se o papel e as
funções das representações regionais,
assim como o atendimento da ASPAS
no Rio de Janeiro quer quanto ao su-
porte administrativo e a disponibilida-
de seus membros na realização de
suas obrigações rotineiras e extraor-
dinárias.

Está sendo providenciada a pre-
sente melhoria de recursos tais como
espaço físico e instalações, de comu-
nicação (telefone, internet, site, jor-
nal, etc) para melhor realizar suas
tarefas e atendimento aos seus asso-
ciados.

Visando obter novos associados
foi dada continuidade ao incentivo de
filiação de participantes ativos já apo-
sentados pelo INSS, vinculados ao
Serpros,  como associados a ASPAS,
em caráter de  “Convidados”, con-
forme  previsto no Estatuto da AS-
PAS. Esses associados poderão usu-
fruir dos benefícios objetos de con-
vênios com a ASPAS podendo tam-
bém participar de reuniões e assem-
bleias, oferecendo sugestões, embo-
ra não possam votar ou ser votados
nos pleitos instituídos na ASPAS. Re-
ceberão também as comunicações da
ASPAS (e-mail, boletim eletrônico,
jornal).

Uma atividade importante
será a realização de todo
o processo eleitoral
em 2013 para a es-
colha da nova dire-
toria para o período de
2014/2016.

CONCLUSÃO
Em 2012, informações demográ-

ficas, de impacto econômico-social
desenharam um cenário no qual o se-
tor previdenciário teve destaque tendo
sido alvo de muitas discussões e medi-
das visando ajuste ao novo quadro. A
ASPAS priorizou ações e atividades no
sentido de garantir e/ou resgatar con-
quistas dos aposentados e pensionistas
nessa área, quer seja junto ao Fundo
Multipatrocinado e patrocinadoras ou
ainda outras entidades do Setor.

Diretoria Executiva da ASPAS
Rio de Janeiro, 12.03.2013
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Desaposentação: decisão do STF
valerá para todas as instâncias

O processo de desaposentação que
está no Supremo Tribunal Fede-

ral, aguardando continuidade do seu jul-
gamento, foi tipificado como de reper-
cussão geral (processo que envolve di-
reitos de muitas pessoas). Na prática,
o resultado do seu julgamento significa
que aquela decisão se estenderá para
todas as instâncias inferiores.

Por uma questão de prudência, não
ajuizaremos ações antes da decisão do
Supremo porque não é possível prever
se o resultado será favorável ou con-
trário para os aposentados interessados
no julgamento.

Entretanto, o novo Presidente do
Supremo, Min. Joaquim Barbosa, pro-
meteu que daria prioridade no julgamen-
to de processos com repercussão geral
neste ano e já cumpriu parte da pro-
messa colocando em julgamento dois

processos com repercussão geral de
interesse dos aposentados. Ao que tudo
indica, a continuação do julgamento do
processo de desaposentação não deve
demorar muito para entrar em pauta.

Este processo já conta com um voto
favorável do Min. Marco Aurélio; o
Min. Dias Tofoli pediu vistas e está com
o processo desde setembro/2010 e,
pelas previsões, deverá votar contra.

Dr. Antonio Vieira,
Assessor Jurídico Previdenciário da ASPAS

Relembrando, o processo de desapo-
sentação significa um recálculo da

aposentadoria com a inclusão do novo
tempo e das novas contribuições feitas
após a aposentadoria, para aquele segu-
rado que aposentou-se e continuou tra-
balhando e contribuindo para a previdên-
cia social. Assim, se o novo cálculo da
aposentadoria for mais favorável, o valor
da nova aposentadoria substituirá o valor
da antiga, a partir da data do ajuizamento.

RETROATIVIDADE
Encontra-se em final elaboração de

rotina necessária  para entrar administra-
tivamente com o pedido de desaposenta-
ção no INSS visando garantir a retroati-
vidade dos processos à data de solicita-
ção administrativa se a decisão do STF
for favorável. “Até o final de março, nos-
so  consultor jurídico concluirá o traba-
lho e repassaremos aos associados inte-
ressados”, declarou o diretor da ASPAS,
Paulo Coimbra.

O que é desaposentação

A ASPAS assinou contrato de pres-
tação de serviços profissionais com os
Drs. Gustavo Leal de Carvalho Filho e
George Luiz Vidal Wanderley (Rua
Dom Vidal 129 sala 01- Santo Amaro -
Recife-PE) para o atendimento aos as-
sociados do Norte e Nordeste, exceto
Bahia, através da prestação de servi-
ços jurídicos em várias áreas.

Continua em vigência o convênio
com o escritório de advocacia Celli Ad-
vogados dos Drs. Celio C. Lima e Lu-
ana S. Ferreira. A preços especiais, as-
sociados e dependentes passam a con-
tar com assistência administrativa e ju-
dicial em direito civil, contratual, de fa-
mília, empresarial, trabalhista, consu-
merista e inclusive na esfera dos Jui-
zados Especiais. O serviço abrange os
estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.
A consulta inicial é gratuita e o percen-
tual máximo de honorários sobre êxito
será de 20% (preços conforme tabela
mínima da OAB). Agende o atendimen-
to pelo e-mail celio@celli.adv.br. En-
dereço no RJ: Rua Rodrigo Silva, nº 8,
sala 1.201, Centro, tel (21) 2535-3456.

Ainda não há grandes novidades
sobre a ação judicial que a AS-

PAS move contra os 35% de au-
mento nas contribuições dos
aposentados e pensionis-
tas do PS I. Desde 2012
o processo está em fase
de perícia. O Laudo Pericial já foi ana-
lisado pela assessoria técnica contra-
tada pela ASPAS, que apontou defici-
ências no mesmo e questionou vários
pontos. Agora, após resposta parcial
da perita, o Dr. Antonio Vieira, especi-
alista jurídico contratado pela ASPAS,
encaminhou nova petição solicitando
a realização de audiência, com a pre-
sença da Perita, para esclarecimento

ASPAS fecha convênio
jurídico em

várias áreas e estados

Com relação ao processo de revisão do imposto de
renda de 1989 a 1995, o escritório do Dr. Antonio

Vieira informou que os processos tiveram pouca movi-
mentação, mas a expectativa é que até abril tenhamos o primeiro cálculo de
liquidação de um processo que servirá de parâmetro para os demais.

Sobre os processos antigos, aos cuidados do Dr. Afrânio, continuam de-
pendendo do envio do Supremo para a vara de origem (RJ) para entrar em
execução.

Em abril, espera-se novidades sobre o
processo de bitributação do IR

Ação contra os 35% segue na justiça
das questões pendentes. Esta
petição está pendente de des-
pacho do Juiz.

A ação tramita desde
2008, através do processo
2008.001.347425-4, já tendo

passado por diversas etapas, como
a fase de provas, de produção do laudo
pericial e de questionamento do laudo. É
resultado de decisão de assembleia reali-
zada pela ASPAS em novembro de 2008,
após o Conselho Deliberativo do Serpro
ter aprovado, por voto de minerva e con-
trariamente ao voto de todos os conse-
lheiros então eleitos pelos participantes, o
aumento na contribuição a título de redu-
ção do déficit do plano PS I.
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Após a intervenção decre-
tada pelo Banco Central

no banco BVA S.A., onde o
Serpros possui investimentos
da ordem de R$ 146 milhões,
a ASPAS se mobilizou e rapi-
damente reuniu sua Comissão
Técnica para analisar as con-
sequências dessa intervenção
no déficit e saldamento do
plano PS I e os impactos no
PS II.  Enviou diversas cor-

Intervenção no BVA traz sérias
consequências aos participantes

Maiores detalhes estão registrados nos
Boletins Eletrônicos da ASPAS publica-
dos a partir de 29/10/2012, que podem
ser consultados no site www.aspas.org.br.

        R$ 54,2 milhões – Letra Financeira

               R$ 22,2 milhões – Depósito a Prazo com Garantia Especial

                    R$ 23,2 milhões – Fundo de Investimentos em
                      Direito Creditório

                                                     R$ 46,4 milhões – Fundo de Investi-
   mentos em Participação Patriarca

Foi, posteriormente, cons-
tatado que uma aplicação de
R$ 50 milhões no Fundo Re-
alesis Shopping Centers
pode possuir vinculação

Conforme dispositivo legal, sempre
que os valores a serem aplicados ul-

trapassarem 5% dos ativos de cada Pla-
no (PS I, PS II CD ou PS II BD), o
Conselho Deliberativo deve ser previa-
mente consultado. A ASPAS entende, en-
tretanto, que mudanças de posição como
as decorrentes das aplicações no BVA,
em função da natureza e magnitude, não
deveriam ficar restritas à decisão do Co-
mitê de Aplicações, e sim envolver a par-
ticipação do Conselho Deliberativo, no
sentido de conferir maior representati-
vidade ao processo. A visão estratégica
do Conselho Deliberativo talvez tivesse
evitado, por exemplo, a incompreensí-
vel alocação de papéis de risco ao PS I,
que encontra-se deficitário, e ao PS II
BD (relativo aos pagamentos dos bene-
fícios de risco e dos aposentados), cujo
perfil é de estabilidade e previsibilidade,
além de apresentar confortável superá-
vit. Causa espécie ainda ao alegado des-
conhecimento por parte da Diretoria
Executiva sobre notícias da mídia.

com o BVA. Essa hipótese,
que está sendo averiguada
pelo Serpros, caso se con-
firme, aumentaria o montante
para cerca de R$ 196 milhões.

FATO DATA
Intervenção do Bacen no BVA

Resenha Serpros -1º comunicado sobre o assunto

Reunião da CT/ASPAS para analisar o assunto

Ofício ASPAS 019/2012 com 11 perguntas ao Serpros

Reunião da ASPAS com o Diretor-Presidente e o Diretor de Investimen-
tos do Serpros para esclarecimentos sobre as perguntas formuladas.

Resenha Serpros - 2º comunicado oficial

Nota dos Conselheiros Eleitos Thadeu Portella e Mauro Simião

Ofício ASPAS 001/2013 - solicita novos esclarecimentos ao Serpros

Ofício ASPAS 002/2013 - solicita resposta ao Ofício ASPAS 001/2013

Ofício SERPROS DP 27/2013 - responde ao Ofício ASPAS 001/2013

Ofício SERPROS DP 28/2013 - complementa a resposta do anterior

Reunião da CT/ASPAS para analisar as novas respostas do Serpros -
apesar de julgadas incompletas, decidiu-se aguardar um pouco mais,
já que continua existindo a possibilidade de que o BVA venha a ser
negociado até meados de março.

19/10/2012

22/10/2012

07/11/2012

14/11/2012

29/11/2012

07/12/2012

11/12/2012

25/01/2013

18/02/2013

18/02/2013

20/02/2013

28/02/2013

Procure os boletins das datas - 29/
10/2012; 06/11/2012; 14/11/2012; 10/
12/2012; 17/12/2012; 30/01/2013; 19/
02/2013; 25/02/2013.

• De um modo geral, a posição inicial do Serpros, na
primeira resenha divulgada sobre o assunto, apresenta-
va um tom tranquilizador, e dava conta de que as perdas
se restringiriam no máximo aos R$ 46,4 milhões do Fun-
do Patriarca, integralmente aplicados em ações do pró-
prio BVA.

• Ao contrário das informações originais, de que to-
dos os recursos aplicados seriam do PS II (BD e CD),
na proporção de 50% em cada um,  fomos, posterior-
mente, comunicados que o PS I também recebeu parte
das aplicações.

• Os R$ 50 milhões investidos no FIP Realesis Shop-
ping Centers estão assim distribuídos: R$ 11,6 mi do PS
I, R$ 34,0 mi do PS II-CD e R$ 4,4 mi do PS II BD.

• Há também cerca de R$ 20,3 milhões aplicados em
Letra Financeira, sendo todos os recursos do PS I.

• O Serpros já provisionou prejuízo de 100% para o
Fundo Patriarca e cerca de 50% em algumas das outras
aplicações.

respondências ao Serpros
solicitando esclarecimento,
além de se reunir diretamen-
te com os Diretores Presiden-
te e de Investimentos.

O prejuízo é praticamen-
te certo, já que grande parte
das aplicações não tem ga-
rantias, e deve atingir em mai-
or grau o PS II. Em resumo,
os recursos foram assim dis-
tribuídos:

Defendemos a ampliação do fórum de decisão na escolha dos investimentos

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DO SERPROS:
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Eleições Serpros 2013 acontecem via internet
ou telefone apenas nos dias 8 e 9 de maio

Atividade Data/Período

Período de campanha pelos candidatos

Período para Votação pelos Participantes
e Assistidos

Apuração dos votos e Divulgação do
resultado da votação pela CEN

Envio de Pedido de reconsideração
pelo candidato para a CEN

Homologação do resultado pelo CDE

20/03/2013  a
10/05/2013

08 e 09/05/2013

10/05/2013

13 a 14/05/2013

29/05/2013

Confira o cronograma eleitoral a partir
da divulgação oficial dos candidatos:

Plano de saúde Serpro-PAS:
é formaliza a implantação da Rede

Credenciada Própria

Está em funcionamento, desde 28 de
janeiro, a Rede Credenciada Própria

do Plano de Assistência à Saúde (PAS)
do Serpro. No decorrer de fevereiro fo-
ram enviadas pelo Serpro as instruções
sobre o novo sistema de atendimento que
permanecerá ativo juntamente com o
atendimento pela rede da CASSI.

Segundo o Serpro, o estimulo é
para que os usuários, ativos, aposen-
tados e pensionistas, utilizem a nova
rede e notifiquem os órgãos locais de
Gestão de Pessoas do Serpro sobre
sugestões ou outros eventos que en-
volvam o novo sistema.

A conselheira da ASPAS, Nelcira

Convênio com plano
odontológico já está
em funcionamento

O convê-
nio firma-

do entre a AS-
PAS e a Odontoprev está em pleno fun-
cionamento. Vários associados já ade-
riram e agora têm a sua disposição di-
versos tipos de tratamento dentário,
com a possibilidade de incluir depen-
dentes, ao preço mensal a partir de R$
17,95/pessoa. As inscrições continu-
am abertas para novas adesões. Maio-
res informações podem ser obtidas
através do telefone 3684-2175, dispo-
nibilizado pela Rio D' Ouro.

Novidade

Mendes, que é membro da comissão
paritária de saúde, informou que todas
as orientações sobre o PAS estão sendo
feitas pelo Serpro e notificadas à ASPAS.
Os usuários, nas regionais, estão rece-
bendo as novas carteirinhas de 2013, tan-
to da nova rede, como da Cassi, con-
forme o estado, juntamente com as ori-
entações para conhecimento dos novos
credenciados, que podem ser conheci-
dos através do site do Serpro e nos
OLGP - Órgãos Locais de Gestão de Pes-
soas. As novas carteirinhas da CASSI
têm validade de um ano, mas as carteiri-
nhas da nova rede têm validade de um
mês e terão que ser trocadas em breve.

Acabou o voto por correspondên-
cia nas eleições para os Conselhos

Deliberativo (CDE) e Fiscal (COF) do
Serpros. Todos os participantes, inclu-
sive os aposentados e pensionistas, que
não quiserem votar pela internet pode-
rão fazê-lo pelo telefone e em ambos os
casos é preciso muita atenção porque o
período de votação será de apenas dois
dias: 8 e 9 de maio. Serão eleitos um
conselheiro para cada conselho.

Conforme divulgado pela Comissão
Eleitoral (da qual faz parte a conselhei-
ra deliberativa da ASPAS Sonia Celli),
estão inscritos os candidatos abaixo re-
lacionados.

Para o CDE, concorrem:  PAULO
FERNANDO KAPP e SEVERINO DOS
SANTOS, aposentados;  FERNANDO DA

SILVA RODRIGUES,  AU-
GUSTO GABRIEL ALBE  e
ELIZIER SABINO DOS
SANTOS JUNIOR;

Para o COF, concor-
rem: FRANCISCA OL-
BERLINDA SIMOES
SERRA, MAURO RO-
BERTO SIMIAO e NICO-
LA ALBINANTE.

A seguir, como tradici-
onalmente a ASPAS divul-
ga, segue a plataforma do
candidato aposentado, Pau-
lo Kapp (não conseguimos contato com
o Sr. Severino dos Santos para divulga-
ção de sua plataforma).

Paulo Kapp é participante aposentado
do PS II, tendo atuado no Serpro como
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analista de sistemas com especialização
em desenvolvimento empresarial. É mem-
bro titular do Conselho Deliberativo da AS-
PAS e o atual Presidente do Conselho Fis-
cal do Serpros.

1  Aporte do Serpro
para equacionar o dé-
ficit  remanescente
após o saldamento do

PS I, calculado com base na revisão
do serviço passado, permitindo o
cancelamento do aumento de 35%
nas contribuições dos atuais e futu-
ros aposentados;

2  Utilização de recursos do Fundo
Administrativo para cobrir eventual
aumento de custos dos benefícios do

PS II, decorrente das melhorias nos
benefícios e da entrada dos participan-
tes do PS I;

3  Aplicação dos recursos do PS I
e da parte de benefícios do PS II pri-
oritariamente em títulos públicos fe-
derais, que tem baixíssimo risco de
crédito, blindando os planos para a
ocorrência de novos déficits;

4  Contratação de auditoria externa
especializada para analisar os aspec-
tos técnicos e legais das aplicações no

BVA, tomando as medidas necessá-
rias para a apuração de eventuais res-
ponsabilidades e para a recuperação
das perdas dos investimentos;

5  Paridade na Diretoria do Ser-
pros, com a eleição dos Diretores de
Benefício e de Administração, sendo
que o Diretor Presidente deve ser es-
colhido por meio de lista tríplice en-
caminhada pelo Serpro ao CDE, e o
Diretor de Investimentos, contrata-
do por meio de processo de seleção
no mercado, apoiado por consulto-
ria especializada.

PAULO KAPP VAI DEFENDER NO CDE
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