
 
 

Ilmº. Senhor 
JOSÉ ROBERTO FERREIRA 

M.D. Diretor Superintendente da PREVIC 

Brasília. DF. 

 

A/C: WALTER PARENTE 

   Interventor no SERPROS – Fundo Multipatrocinado 

 

Assunto: Denúncia contra o SERPROS e SERPRO 

 

 

 

 

 Senhor Superintendente, 

 

 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DO 

SERPRO  – ASPAS, sociedade civil com sede na Av. Rio Branco nº 120, sala 918, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-001, inscrita no CNPJ sob o Número  
03.170.943/0001-50, representada por seu Diretor Presidente Paulo Barbosa 
Coimbra, conforme documentação em anexo, vem, juntamente com a ANAPAR – 
Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, organização 
associativa inscrita no CNPJ sob o nº 04.520.291/0001-08, com sede à SCS Qd. 06 
Bl. A Ed. Carioca sala 709, Brasília-DF - CEP: 70325-900, representada por sua 
Presidente Cláudia Muinhos Ricaldoni, conforme peças em anexo, apresentar 

 
 
DENÚNCIA (art. 37 do Dec. 4.942/2003) 
 



 
 

Contra o SERPROS – Fundo Multipatrocinado, representado pelo 
Interventor Walter  Parente, com endereço à Rua Fernandes Guimarães, 35, 
Botafogo. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 22290-000, e seu patrocinador Serviço Federal 
de Processamento de Dados – SERPRO, CNPJ: 33.683.111/0001-07, representado 
por seu Diretor Presidente Marcos Vinícius Ferreira Mazoni, com sede na SGAN 
Quadra 601 Módulo "V", Brasília, Distrito Federal, CEP: 70836-900, pelos fatos e 
fundamentos a seguir especificados. 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
                                                
 
 

REUNIÃO COM A PREVIC EM 2012 
 
 
1. O tema da denúncia não é novo e já foi objeto de uma reunião realizada 
na PREVIC em 19.12.2012 na presença das seguintes pessoas: Paulino Seiji - 
coordenador geral da DITEC e João Luiz Hortêncio – coordenador, representando a 
PREVIC, Cláudia Ricaldoni – Presidente representando a ANAPAR, e 
representando a ASPAS, Marlene Majella, Diretora-Presidente; Luiz Antonio 
Martins – Presidente do Conselho Deliberativo - CD; Hélio Carlos Gehrke – Vice-
Presidente do CD; Thadeu Portella, associado e Conselheiro eleito do Conselho 
Deliberativo CDE/SERPROS, e ainda Julio Cesar Silva, assessor previdenciário, 
representando o sindicato SINDADOS/MG. 
 
2. Naquela ocasião a Presidente da ANAPAR, traduzindo o sentimento dos 
participantes do SERPROS,  ali representados, declarou, reiterando a posição da 
ANAPAR, de ser contrária ao saldamento compulsório do Plano SERPRO/PS-1 
sem consulta aos participantes, já que o ônus do equacionamento do déficit fica 
principalmente com os participantes ativos, que terão reduzidos os seus benefícios 
futuros, e com os aposentados, que continuarão a pagar a contribuição adicional de 
35% sobre a contribuição normal, instituída ilegalmente em outubro de 2008 e sem 
injeção de recursos adicionais pelo SERPRO com base na revisão do serviço 
passado, conforme negociado pelo SERPRO e SERPROS com a ASPAS e 
FENADADOS (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares) em 2009. 

 
3. Em relação às informações prestadas anteriormente à ANAPAR pelos 
representantes do SERPROS de que não havia serviço passado a ser revisto, tendo o 
serviço passado existente na criação do SERPROS  pago integralmente pela 



 
 

patrocinadora, o presidente do CD da ASPAS, Luiz Antonio Martins esclareceu que 
esta informação está equivocada, pois foram considerados, em 1978, apenas os 
participantes fundadores com idade igual ou superior a 48 anos, ou seja, que 
estavam a cinco anos ou menos da idade mínima de aposentadoria para os 
participantes fundadores, e não todos os participantes fundadores. 
 
4. A Presidente da ASPAS também entregou cópia da correspondência 
enviada ao SERPROS em abril/2012 onde pleiteou a solicitação de aporte adicional 
pela patrocinadora, no mínimo para cancelar a contribuição adicional de 35%, 
ficando a patrocinadora com um crédito junto ao SERPROS que seria quitado 
quando da contabilização dos recursos dos investimentos nas Letras de Santa 
Catarina, o que estaria próximo de ocorrer, além de nova correspondência em 
setembro/2012, que registrou a preocupação da ASPAS com a possibilidade, 
bastante concreta, de ocorrência de novo déficit após o saldamento, em decorrência 
de redução da exigência atuarial de taxa de juros e/ou de adoção de nova tábua de 
mortalidade, conforme discutido no Seminário promovido pelo SERPROS  em 
setembro/2012, além da resposta do  SERPROS a esta última. 

 

 

5. Considerando todo este quadro, a Presidente da ANAPAR solicitou que 

a PREVIC analisasse, com muito cuidado, a questão da revisão do serviço passado, 

que, em caso de confirmação, além de permitir o cancelamento da contribuição 

adicional de 35%, contribuiria também, juntamente com os recursos das Letras de 

Santa Catarina, para permitir a cobertura de eventuais custos oriundos da redução 

da exigência atuarial de juros e/ou de adoção de nova tábua de mortalidade, 

praticamente blindando o PS-I contra a ocorrência de novos déficits. 

 

6. Como não se teve notícias das providências tomadas pela PREVIC, e 

estando os participantes próximos a serem compelidos a arcar com mais valores 

para cobertura de déficits decorrentes de perdas em aplicações de risco, 

consideradas irregulares pela Comissão de Inquérito nomeada Pela PREVIC quando 

da intervenção no SERPROS, a ASPAS e a ANAPAR voltam ao assunto, desta vez 

com denúncia formalizada. 

 

O RETROSPECTO  DO DÉFICIT DO PS-I 
 
 
7. Para melhor entender a motivação desta denúncia, é preciso fazer um 
retrospecto dos fatos que deram origem à mesma, o que será feito a seguir. 
 



 
 

8. O déficit do Plano PS-I foi constatado a partir de 2001 e, em 2003, o 
CDE/SERPROS aprovou proposta para o seu equacionamento tendo como base os 
seguintes pontos: 
 
 

• Blindagem de valores aplicados em título do Tesouro Nacional usando a 
faculdade estabelecida pela Resolução CGPC/MPAS nº 4 de 30.01.2002, 
reduzindo-se o déficit em R$105,7 milhões; 
 

• Restabelecimento da paridade contributiva entre Patrocinadora e 
participantes em caixa, substituindo-se o sistema anterior de paridade de 
custeio a valor presente, reduzindo-se o déficit em R$16,6 milhões; 
 

• Aumento das contribuições da Patrocinadora e dos participantes, em 
caráter definitivo, de 20% previsto inicialmente para janeiro de 2004, 
reduzindo-se o déficit em R$26,7 milhões; 
 

• Aumento das contribuições da Patrocinadora e dos participantes, em 
caráter provisório, previsto inicialmente em 20,2% a partir de janeiro de 
2005, atrelado ao recebimento das letras de Santa Catarina, provisionadas 
na contabilidade por ausência de pagamento. Essa medida reduziria o 
déficit em R$29,7 milhões.  

 
 

9. Submetido à apreciação dos órgãos de controle do Ministério da 
Fazenda, COREF E COFIS, em 2004, a proposta só foi apreciada em 2008 (quatro 
anos depois), sofrendo as seguintes alterações: 

 
 

• A parte referente à blindagem foi rejeitada pela revogação da Resolução 
do CGPC que facultava tal operação; 

 
• Foi aprovada a paridade de custeio, desde que observada à necessidade de 

atualização dos cálculos relativos ao impacto, bem como, do ressarcimento 
dos valores pagos a maior pelo SERPRO; 

 
• Aprovação dos demais pontos. 

 
• Necessidade de urgência na adoção de medidas que visassem equacionar o 

déficit de maneira paritária, tendo em vista o seu agravamento verificado 
nos últimos anos. 
 
 



 
 

10. Por último, o Ministério da Fazenda, através do DEST – Departamento 
de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, manifestou para o patrocinador 
SERPRO, a necessidade de se fazer um ajuste na proposta de 2004, “uma 
adequação da proposta, haja vista que o valor do déficit elevou-se para 
R$315,6 milhões em janeiro/2008, bem como pela impossibilidade de 
implementação de uma das medidas que representava um impacto da ordem 
de 59,4% da insuficiência de R$ 178 milhões informada, para 2002, posição 
com a qual concordamos.” (fls. 529/530). 

 
 

11. É ainda importante assinalar que a própria Secretaria do Tesouro 
Nacional aprovou o Parecer nº 266/STN/COREF/GEAFE de 04.06.2004, alertando 
para a NECESSIDADE de submeter a proposta à Secretaria de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência Social em conformidade com o 
disposto no art. 5º da Resolução MPAS/CGPC nº de 30/01/2002 (fls.522). 

 
 

12. Entretanto, o CDE/SERPROS, sem realizar qualquer das ações 
recomendadas pelos órgãos controladores, de forma arbitrária, com voto de 
qualidade e contra o voto dos Conselheiros eleitos, decidiu impor um reajuste 
extraordinário de 35% nas contribuições pagas pelos participantes e pelo 
patrocinador, atitude esta que evidenciava duas ilegalidades, a saber: 

 
• Que o aumento extraordinário de 35% imposto nas contribuições dos 

participantes não foi precedido do necessário estudo atuarial 
recente visando o equacionamento do déficit; 

 

• Que o referido aumento, que resulta em alteração do Regulamento, 
não foi submetido previamente à aprovação pela Secretaria de 
Previdência Complementar contrariando o art. 17 da LC 109/2001. 

 

 
13. Alguns participantes irresignados  com o aumento extraordinário e ilegal 
sobre suas contribuições, ajuizou em 2008, juntamente com a ASPAS, ação judicial 
contra a imposição do reajuste extraordinário, ação que se encontra em fase de 
recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
  
 

O ACORDO PARA O SALDAMENTO DO PS-I 
 
 



 
 

14.  No segundo semestre de 2009, a ASPAS juntamente com a 
FENADADOS foram convidadas pelo Presidente do SERPRO para participar dos 
estudos elaborados pela GLOBALPREV que tinha como objeto “A prestação de 

serviços de análise e avaliação da proposta  de equacionamento e saldamento do 

plano de benefício SERPRO - PS-I, de modo a analisar e validar os aspectos 

jurídicos que fundamentam a questão do “Custo do Serviço Passado”  para o 

Plano PS-I,  observando  se estes  atendem aos  procedimentos internacionalmente 

aceitos e aos dispositivos  legais e regulatórios aplicáveis às Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar – EFPC da administração pública e,   também,  as 

questões jurídicas e tributárias. 

 
15. Com a conclusão dos trabalhos da GLOBALPREV, foi possível 
formalizar um Termo de Acordo entre a ASPAS, FENADADOS como 
representantes dos participantes e SERPROS e SERPRO como patrocinada e 
patrocinadora, em relação ao saldamento do PLANO SERPRO (PS-I) e alterações 
no PLANO SERPRO (PS-II) e ainda, um ACORDO JUDICIAL a ser 
formalizado entre os autores (ASPAS e outros) e réu (SERPROS) da ação 
ordinária de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada de nº 
2008.001.347425-, movida pela ASPAS que tramita na 25ª vara cível da 
comarca da capital do rio de janeiro. 

 
16. No referido acordo para o saldamento, em sua Cláusula 1ª - 
COMPROMISSOS DO SERPROS e SERPRO - haveria a “Assunção pela 

Patrocinadora dos recursos correspondentes ao Serviço Passado não reconhecidos 

anteriormente (contados a partir da idade de 30 anos dos participantes na adesão 

ao Plano SERPRO – PS-I). Esta solução merecerá os devidos trâmites legais e 

prévias manifestações favoráveis obrigatórias, observados os critérios e 

regulamentação estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador”; 
 

17. Constou, ainda do dossiê do acordo, uma minuta do ACORDO 
JUDICIAL a ser formalizado entre os autores (ASPAS e outros) e o réu 
(SERPROS), para encerramento da ação ordinária de obrigação de não fazer de 
nº 2008.001.347425 (relativa ao reajuste extraordinário de 35% na contribuição dos 
participantes), movida pela ASPAS que tramita na 25ª vara cível da comarca da 
capital do rio de janeiro. 
18. É importante destacar que a ASPAS só aceitou firmar o acordo  para o 
saldamento do plano PS-I, porque a assunção pela Patrocinadora SERPRO dos 
valores relativos ao  SERVIÇO PASSADO representava uma contrapartida justa. 
 

 
19. É oportuno destacar que no trabalho elaborado pela GLOBALPREV e 
que fez parte do acordo mencionado nos itens 3 e 4, o Serviço Passado foi 
reavaliado para reduzir a idade para 30 anos, vez que a idade de 48 anos somente 



 
 

alcançava 49 dentre todos participantes,  demonstrando insuficiência para 
cobertura do serviço passado. 
 

 
20. Porém, o SERPROS e o SERPRO não cumpriram o acordo firmado, 
alegando que os órgãos controladores do Ministério da Fazenda (STN e DEST) 
teriam impedido a efetivação do ajuste em face do SERPRO não ter obrigação de 
assumir o pagamento da insuficiência do Serviço Passado, conforme consta da 
Resenha Especial Número 1107, de 06/06/2011 do SERPROS (em anexo). 

 
21. Ocorre que o SERPROS não tornou público o teor da proposta de 
saldamento submetida à STN e DEST, como também não divulgou o texto da 
resposta formal da rejeição do aporte adicional relativo ao serviço passado feita 
pelos referidos órgãos. 

 
22. O que veio a público, além da referida Resenha, foi a proposta unilateral 
de saldamento (sem aprovação da representação dos participantes), que foi 
formalmente submetida à aprovação da STN e DEST, da qual NÃO CONSTAVA 
MAIS, o aporte relativo ao Serviço Passado, e encaminhada à PREVIC. 

 
23. Nota-se, de plano, que o SERPROS e o SERPRO alegaram que não 
poderiam cumprir a obrigação assumida no acordo de saldamento, pelo qual, se 
obrigaria a percorrer os trâmites legais para obter as manifestações favoráveis 
do órgão regulador e fiscalizador e, simplesmente, conformou-se, de imediato, 
com uma primeira resposta negativa, que poderia ser formal ou informal, já que não 
foi dada publicidade do referido processo administrativo. 

 
24. Verifica-se, que o SERPROS pelo acordo já mencionado, também 
obrigou-se a consultar o órgão fiscalizador (no caso a PREVIC) que não chegou a 
ser ouvida, e todos sabemos que a PREVIC tem competência para decidir se a 
complementação do Serviço Passado, reconhecida como devida pelo patrocinador e 
pela patrocinada, com base em consultoria confiável, resultaria em obrigação ou 
mera liberalidade, já que o SERPROS  afirmou que era esta a interpretação dada 
pela STN/ DEST para negar o devido aporte pelo patrocinador. 

 
25. Considerando a informação dada pelo SERPROS, é inaceitável a 
resposta negativa dada pelos referidos órgãos de controle, tendo em vista que a 
responsabilidade do patrocinador SERPRO sobre o denominado SERVIÇO 
PASSADO foi devidamente apurada pela GLOBALPREV, lembrando ainda que 
esta apuração se deu em observância ao objeto do contrato com aquela empresa, a 
saber:  
 
 



 
 

“prestação de serviços de análise e avaliação da proposta do SERPROS 

de equacionamento e saldamento do plano de benefício SERPRO I - PS-

I, de modo a analisar e validar os aspectos jurídicos que fundamentam a 

questão do “Custo do Serviço Passado” para o Plano PS-I, observando 

se estes atendem aos procedimentos internacionalmente aceitos e aos 

dispositivos  legais e regulatórios aplicáveis às Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar – EFPC, da administração pública e,   

também,  as questões jurídicas e tributárias.” 

 
 

26. Portanto, confessada e acatada a existência de insuficiência do Serviço 
Passado no acordo assinado pelo SERPROS e SERPRO com a ASPAS e 
FENADADOS, não cabe mais discussão a respeito de ser obrigação ou não do 
Patrocinador a responsabilidade pelo pagamento da complementação do SERVIÇO 
PASSADO, visto que o trabalho desenvolvido pela GLOBALPREV examinou 
todos os aspectos jurídicos que fundamentam a questão do “Custo do Serviço 
Passado”, afirmando, também, que os mesmos atendem aos procedimentos 
internacionalmente aceitos e aos dispositivos legais e regulatórios aplicáveis às 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, da administração 
publica e, também, as questões jurídicas e tributárias. 
 
27. Esta matéria (Serviço Passado) já foi objeto de várias apreciações e, se 
confirmada a informação dada pelo SERPROS, os órgãos de controle estariam 
dando um tratamento discriminatório para o equacionamento do déficit para os 
Fundos de Pensão vinculados à Administração Federal. No caso dos fundos 
POSTALIS, PREVDATA e CAPAF, esses órgãos acataram que suas empresas 
públicas (Correios, Dataprev e Banco da Amazônia) assumissem, na condição de 
patrocinadoras, os encargos relativos ao SERVIÇO PASSADO devido, 
viabilizando, assim, o equacionamento do déficit existente. 

 
 

28. No caso do SERPROS, além de prejudicial para os participantes ativos 
que tiveram seus benefícios futuros congelados proporcionalmente na data do 
saldamento, também os participantes, ativos e assistidos, foram compelidos a pagar 
uma contribuição extraordinária de 35%, já que o saldamento foi insuficiente para 
equacionar o déficit então existente, contribuição essa que violou expressamente, 
dentre outras normas, o art. 4º da Lei Complementar nº 108/2001, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LC 108/2001 
 
"Art. 4º. Nas sociedades de economia mista e empresas controladas 

direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, a proposta de instituição de plano de 

benefícios ou adesão a plano de benefícios em execução será 

submetida ao órgão fiscalizador, acompanhada de manifestação 

favorável do órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e 

pelo controle do patrocinador. 
 

Parágrafo único. As alterações no plano de benefícios que implique 

elevação da contribuição de patrocinadores serão objeto de prévia 

manifestação do órgão responsável pela supervisão, pela 
coordenação e pelo controle referido no caput." 

 

  
 
29. O resultado do saldamento, tal como foi imposto compulsoriamente em 
abril/2013, sem contemplar o montante relativo ao Serviço Passado, reconhecido 
expressamente pelo SERPROS e pelo SERPRO, foi que os participantes estão 
sendo penalizados pelo pagamento de  50% (cinquenta por cento) dos valores 
relativos à insuficiência do aporte inicial do Serviço Passado, que foi uma 
importante origem do déficit, estimada pela ASPAS em dezembro/2006 em R$ 83 
milhões. 

 
30. Assim, na nossa convicção, será possível conseguir o reconhecimento 
administrativo (PREVIC), de que os valores apurados como devidos pela 
insuficiência do aporte do Serviço Passado, sejam cobertos exclusivamente pelo 
patrocinador SERPRO, vez que se trata de fato já confessado através do acordo 
firmado e divulgado publicamente para o público interno. 

 
31. A Resenha Especial Número 1107, de 06/06/2011, do SERPROS 
divulgou as explicações do SERPROS aos participantes sobre o Equacionamento do 
déficit do PS I, explicitando, no item 14, as seguintes afirmações, abaixo 
destacadas, relativas à apuração do Serviço Passado e o seu compromisso de aporte 
no saldamento, assumindo essa responsabilidade, mas que teria sido impedida pela 
não aprovação por seus órgãos de controle:  

 

Item14 - Saldamento sem a Revisão do Valor do Serviço Passado: 

 



 
 

 

 

“Não se deve confundir saldamento com serviço passado, e nem estes 

com equacionamento de déficit. 

“Serviço passado é o tempo de serviço anterior à adesão ao sistema 

ou à plano de previdência complementar. Na implantação do PS-I, em 

seu plano de custeio, foi considerado no cálculo do serviço passado, 

integralmente assumido pela patrocinadora, os participantes 

fundadores com idade acima de 48 anos. Destaque-se que a assunção 

de serviço passado, nos termos estabelecidos na legislação, pode ser 

interpretada como liberalidade (e não obrigação) da patrocinadora. 

“A possibilidade de se rever o critério de cálculo do serviço passado se 

deu em função da revisão do plano de custeio do PS-I, decorrente de 

seu saldamento. 

“Todavia, analisando a proposta sob o enfoque da liberalidade, os 

órgãos de controle do SERPRO não aprovaram a revisão do 

compromisso assumido na implantação do PS-I. 

“Não se pode imputar ainda o estigma de que a proposta de revisão 

do valor do serviço passado possuía o objetivo de equacionar o déficit 

do PS-I, embora matematicamente o seu valor fosse suficiente para 

tal feito. Como já dito, a revisão do valor do serviço passado se deu 

apenas de modo a ajustar parte do desenho inicial do plano de 

custeio do PS-I, para este suportar os demais participantes 

fundadores não contemplados no primeiro momento. 

“Reiteramos a informação de que a proposta inicial de saldamento 

previa a possibilidade de aporte exclusivo pela patrocinadora em 

relação a revisão do valor do serviço passado.  

 

 
 

 
SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA -TAC 



 
 

 
 

32. É fato incontroverso que grande parte do desequilíbrio do plano se deve 
ao fato da falta de aportes do SERPRO relativo ao Serviço Passado. Porém, por 
ocasião das tratativas que culminaram com a assinatura do TAC – Termo de Ajuste 
de Conduta, em 15.09.2011, tanto o SERPROS, como o SERPRO, não se sabe por 
que motivo, deixaram de informar à PREVIC que já haviam reconhecido a falta 

de aporte relativo ao SERVIÇO PASSADO como fonte importante da origem do 

déficit, conforme estudos da GLOBALPREV e a Ata de Aprovação da minuta de 
Acordo, assinada com as entidades representativas dos participantes. 

 
 
 
33. Acrescenta-se ao fato acima, que o SERPROS também omitiu para a 
PREVIC, que o aumento extraordinário de 35% nas contribuições dos participantes 
e da patrocinadora implementado em outubro de 2008 - que fora imposto de forma 

unilateral, arbitrária e sem a existência de estudo atuarial específico, bem como, 

sem a aprovação prévia necessária da PREVIC, com expressa violação do art. 4º 
da LC 108/2001, que determina que as contribuições extraordinárias (caso do 
reajuste de 35%), sejam obrigatoriamente precedidas de manifestação expressa do 
órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e de controle do 
patrocinador - estava sendo questionado através de AÇÃO JUDICIAL. 

 
34. Registre-se, ainda, que, conforme consta do TAC firmado em 
15.09.2011 pelo SERPROS e SERPRO perante a PREVIC, parte da origem do 
déficit se deve  também pelo aumento real de salário dos empregados do SERPRO,  
que ampliou o valor das suplementações projetadas, sem a devida cobertura, já que 
compete exclusivamente ao patrocinador, o ressarcimento do impacto atuarial 
dos reajustes salariais praticados acima da previsão da meta atuarial. 
 
35. Outro fato que deve ser destacado é que, a partir de 2009, quando houve 
o reconhecimento expresso pelo SERPROS e pelo SERPRO da insuficiência de 
aportes do Serviço Passado, o SERPRO informou que teria sido negada pelos 
órgãos de controle do Ministério da Fazenda, a autorização para assumir aquela 
despesa, e que, por obrigação legal, caberia ao SERPROS a cobrança 
administrativa e/ou judicial destes valores ao patrocinador, o que não foi feito. 

 
 

36. Desta forma, verificamos que o § 2º do art. 4º da LC 108/2001, dá 
amparo legal para a ASPAS reiterar, agora através de DENÚNCIA FORMAL, este 
questionamento junto à PREVIC de forma conjunta com a ANAPAR, para resgatar 
os direitos dos participantes que, desde 2008, estão sendo penalizados com atos 
ilegais praticados pelo SERPROS, seja por ação (imposição de aumento 
extraordinário de contribuição sem prévia autorização da PREVIC), seja por 




