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A partir de 2 de maio, às 14 horas, quando será
realizada nossa reunião mensal com os associados
do Rio de Janeiro, a ASPAS realizará reuniões nas

ASPAS entrega Relatório da Comissão
Técnica ao SERPROS e ao SERPRO

Tendo em vista a importância do estudo, toda a Diretoria da ASPAS
(Luiz Antonio Gato, Haroldo, Parrini e Julio) e o Presidente do nosso

Conselho Deliberativo (Coimbra) participaram da reunião realizada  no
dia 28 de março para entrega do Relatório sobre o déficit do PS I elabo-
rado pela Comissão Técnica, para a Diretoria Executiva do SERPROS.
Nesta mesma data, foram enviadas cópias do Relatório para os Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal do nosso fundo de pensão. No dia 09 de abril,
foi enviada cópia do Relatório para o SERPRO, já que não foi possível,
por dificuldades de agenda, entregá-lo pessoalmente em Brasília, ao
Diretor Armando Frid, responsável na Diretoria do SERPRO pela
supervisão do SERPROS.

A entrega foi devidamente protocolada e acompanhada de ofício (ao
lado). A ASPAS agora aguarda reunião com o SERPROS e SERPRO
para explicar detalhadamente um ou outro ponto sobre o qual surjam
questionamentos, para chegar rapidamente a uma solução para o PS I,
que não implique em aumento da contribuição dos participantes.

Déficit do PS I

EditorialEditorial

É papel da nossa Associação lu-
tar de todas as formas para

preservar os benefícios que os apo-
sentados e pensionistas hoje per-
cebem com seus planos de previ-
dência. Como todos sabemos, isto
não é tarefa simples. Desde 2001,
o PS I encontra-se deficitário - al-
cançou cerca de R$ 250 milhões
ao final de 2006.

A ASPAS, todavia, não vem me-
dindo esforços para encontrar uma

solução negociada para o problema,
sem aumentar as contribuições dos
aposentados e pensionistas, bem como
dos participantes ativos. Nossa mais
recente medida no sentido de contri-
buir para o equacionamento do déficit
foi a elaboração por nossa  Comissão
Técnica de um relatório analítico das
causas do déficit e das possíveis for-
mas de equacionamento.

Os principais pontos do relatório téc-
nico estão destacados nesta edição, nas

páginas 3 a 7. Leia com atenção. O
relatório completo está disponível no
nosso site www.aspas.org.br.

É importante que você, aposenta-
do ou pensionista, participe, entenda,
opine, questione e colabore. Nossa luta
depende do seu apoio. Só assim nos-
sa Associação será cada vez mais re-
presentativa. Se você ainda não é as-
sociado, associe-se. Se já é, traga mais
um colega para nossa Associação.
Juntos podemos sempre mais!

A ASPAS é comprometida com os aposentados. Junte-se a nós!

Acesse: www.aspas.org.br

regionais do SERPRO para apresentar e esclarecer
o Relatório elaborado pela Comissão Técnica. Com-
pareçam!

�����

Impresso Especial
9912166057/2007

DR-RJ
ASPAS

CORREIOS

ASPAS inicia no Rio reuniões para  apresentar o Relatório da Comissão Técnica
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O dia 24 de janeiro não poderia
passar em branco. Afinal, o tra-

balho de toda uma vida tem que ter
o reconhecimento da sociedade. Es-
tivemos presentes na comemoração
promovida pelo SERPROS no Rio

Dia dos Aposentados: ASPAS participa das
comemorações do SERPROS, SERPRO e Abrapp

Na solenidade que antecedeu ao churrasco, estiveram presentes: a
diretoria do SERPROS, o presidente do CDE/SERPROS (Conselho
Deliberativo) e Gato, presidente da ASPAS Aposentados em confraternização
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Endereço:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _   Telefone: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

Cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Estado:  _ _ _ _   CEP:_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _   CPF:_ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail:_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OBS: O CPF se faz necessário para acesso à área restrita do site da ASPAS.
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de Janeiro (fotos abaixo), o Diretor
Administrativo-Financeiro,  Harol-
do Ramos, nos representou na co-
memoração na Abrapp e os direto-
res Luiz Antonio Gato e Julio Gue-
des estiveram presentes na confra-

ternização promovida pelo SER-
PRO, no Rio de Janeiro, quando foi
ministrada uma palestra do projeto
de preparação para a aposentado-
ria que está sendo implementada
pela empresa.

A situação de saúde do nosso Conse-
lheiro Fiscal Luiz Pacheco continua inalte-
rável. Em coma desde o infarto e acidente
vascular cerebral, ocorrido no final de se-
tembro de 2005, porém com todos os si-
nais vitais preservados. O atendimento de
saúde a ele vem sendo prestado em casa,
em regime Home Care, mas os médicos
acreditam que ele sairá do coma. Segundo
sua esposa, Aparecida, a visita de amigos
fará muito bem à família e, principalmente,
ao próprio Pacheco. Aqueles que deseja-
rem agendar a visita devem telefonar para
(21) 2423-4259 e combinar dia e hora com
D. Aparecida. VIVA PACHECO! CON-
TINUAMOS COM VOCÊ!

Viva Pacheco!
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Relatório da Comissão Técnica analisa
em profundidade o déficit do PS I

A seguir, você encontra os principais pontos do Rela
tório Preliminar sobre a PS I, elaborado pela Co-

missão Técnica da ASPAS. A íntegra do relatório você
encontra no site da ASPAS, www.aspas.org.br
1. INTRODUÇÃO

A partir de 2001, o PS I vem apresentando déficits técni-
cos crescentes, numa tendência que só foi interrompida em
2004, conforme demonstra a série abaixo:

Cabe ressaltar que o parecer dos auditores independen-
tes, constante no Relatório de Atividades do SERPROS de
2005, já alertava para o risco de insolvência do plano. Em
2006 o déficit continuou a aumentar, atingindo em novembro
o valor de R$325,8, correspondente a 43,6% do patrimônio
líquido do PS I (R$ 747,4 milhões). Informação a ser confir-
mada aponta para uma queda do déficit em dezembro de
2006 para R$248,9 milhões, ocorrida principalmente em fun-
ção da marcação a valor de mercado das NTN-C, antes
corrigidas pelo IGP-M. Embora o dado não seja oficial, será
considerado neste relatório, pois representa um significativo
progresso e um retorno ao patamar de 2005.

Embora SERPROS e SERPRO estejam buscando alter-
nativas de solução, a situação é preocupante, pois pode deter-
minar, inclusive, uma intervenção por parte da SPC (Secreta-
ria de Previdência Complementar do Ministério de Previdên-
cia e Assistência Social) para equacionar o déficit, o que certa-
mente implicaria o aumento do percentual de contribuição do
PS I, tanto dos aposentados e pensionistas (atualmente de
9,26% da suplementação), como dos participantes ativos e da
patrocinadora. A evolução do déficit exigiria em dezembro/
2006 um aumento de contribuição da ordem de 100%.

Diante desse quadro, a diretoria da ASPAS solicitou à sua Co-
missão Técnica o estudo do assunto, com os seguintes objetivos:

a) aprofundar a análise da origem, evolução e situação
atual do déficit do PS I, a fim de subsidiar a diretoria da
ASPAS no tratamento da questão com os dirigentes do SER-
PROS e do SERPRO, de modo a oferecer-lhes sugestões
voltadas para o equacionamento do déficit, que atendam aos
interesses dos aposentados e pensionistas;

b) reunir elementos para, em caso extremo, embasar uma
possível ação judicial que evite o aumento das contribuições,
conforme deliberação aprovada em assembléia geral da
ASPAS em 31/05/2006.

O presente relatório, resultado do trabalho da comissão,
se propõe a analisar a evolução e a composição do déficit,
identificando e quantificando suas fontes. As considerações
ainda são preliminares, pois aguardam  informações e escla-
recimentos solicitados ao SERPROS. Posteriormente, será
emitida a versão final.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FONTES DO DÉFICIT
2.1. PERFORMANCE PATRIMONIAL

Refere-se à insuficiência de capitalização dos ativos pa-
trimoniais, isto é, à incidência de rendimentos inferiores à
exigência atuarial (INPC + 6%). O quadro a seguir compara
a exigência atuarial com a rentabilidade dos ativos patrimoni-
ais do PS I nos últimos anos:

No período de 2001 a 2005 a rentabilidade acumulada do
PS I foi de 84,52% contra uma exigência atuarial de 107,10%.

Merecem destaque:
2.1.1) PERDAS DE INVESTIMENTOS

Referem-se às perdas que foram provisionadas, como
Letras de Santa Catarina, INVESC, Chapecó e outras. O quadro
a seguir demonstra a situação (valores em R$ milhões):

ANO

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006 (nov)
2006 (dez)

RESULTADO ACUMULADO
(R$ milhões)

4,7
(9,4)
62,6
34,8

(38,9)
(153,9)
(183,7)
(79,8)

(259,1)
(325,8)
(248,9)

S / D

S
D
S
S
D
D
D
D
D
D
D

Obs: S = superávit D = déficit
ANO

2001
2002
2003
2004
2005
2006

EXIGÊNCIA ATUARIAL
(INPC + 6%)

15,79 %
19,30 %
19,52 %
12,14 %
11,86 %
  8,74 %

RENTABILIDADE
DO PS I
0,59%
7,99%

21,54%
36,83 %
 2,14 %

Ano de
provisio-
namento

2000

2000

2001

2001

2001

2001

2005

TOTAL

Título

Debêntures
conversíveis DHB

Debêntures
conversíveis INVESC

Debêntures
conversíveis INVESC

Debêntures
conversíveis INVESC

Letras de
Santa Catarina

Letras de Santa Catarina,
estorno do deságio

Debêntures não
conversíveis da Chapecó

Total
(PS I + PS II)

9,25

4,00

5,30

3,08

37,92

3,24

19,54

82,33

Valor Provisionado
PS I

5,97

2,49

3,29

1,92

23,96

2,05

12,35

52,03

PS I
Atualizado

14,00

5,46

7,21

4,21

51,05

4,37

20,14

106,44

Obs: Os valores atualizados constantes na última coluna foram calcula-
dos com base no Quadro Ativos Provisionados do RGI (Relatório Geral de
Investimentos) de dezembro de 2006, disponível no site do SERPROS.
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É possível que os valores correspondentes às Le-
tras de Santa Catarina e INVESC venham a ser re-
cuperados, caso as providências administrativas e ju-
rídicas que estão sendo adotadas pelo SERPROS te-
nham êxito.
2.1.2) TRAVAMENTO DA COTAÇÃO DAS
AÇÕES DA KEPLER

O SERPROS é um dos 4 fundos que, individualmen-
te, possuem 24,69% do capital da Kepler-Weber, num
total de 98,76% das ações. As cotações na Bovespa
sofreram a partir do final de 2003 uma acentuada valo-
rização.

O resultado positivo de 2004, que contribuiu para in-
verter a tendência de crescimento do déficit acumulado,
em grande parte se deve à valorização da cotação da
Kepler, conforme demonstra o quadro a seguir:

A valorização foi considerada em desacordo com os
fundamentos econômico-financeiros da empresa e arti-
ficial, pois somente a parcela restante das ações (1,24%)
vinha sendo negociada na Bolsa de Valores. Em função
disso, o SERPROS travou, por duas vezes, para efeitos
contábeis, o preço unitário das ações:

- julho de 2005 - de R$ 9,50, cotação utilizada no
balanço de 2004, para R$6,80, cotação de 31/05, data
em que o CDE tomou a decisão;

- julho de 2006 - de R$6,80 para R$1,95, com base
em avaliação realizada por consultoria externa.

As duas intervenções de travamento provocaram as
seguintes perdas:

Plano

PS I
PS II

TOTAL

Quant. de ações

Como pode ser observado, somente em relação ao PS I,
houve em 2004 uma valorização de R$101,09 milhões, segui-
da de uma perda de R$113,91 milhões em 2006, decorrente
dos dois travamentos na cotação.
2.1.3) OPERAÇÃO DE HEDGE

Operação realizada em 31/12/2004 com vencimento em
14/12/2005 para proteção contra oscilações nos preços das
ações na Bovespa. Resultou em perda de R$2,80 milhões
para a carteira alocada ao PS I.
2.1.4) TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

As cotas do fundo do empreendimento Terra Encantada
foram compradas no período de 05/01/1997 a 09/01/1998
totalizando R$22,11 milhões.

Como o empreendimento, ao contrário da expectativa ini-
cial, apresentou problemas, em 27/05/1999 as cotas foram
utilizadas como parte do pagamento de uma transação de
troca por um terreno na Barra da Tijuca. O valor atribuído às
cotas foi de R$28,34 milhões. Na ocasião o SERPROS de-
sembolsou R$23,66 milhões para completar o preço do ter-
reno de R$52,00 milhões.

Esse terreno foi vendido em 28/11/2005 por R$73,00 milhões.
Considerando a operação como um todo, em 28/11/2005

houve uma perda aproximada de R$49 milhões em relação à
exigência atuarial do período,  principalmente em decorrên-
cia da manutenção do terreno sem utilização, gerando des-
pesas e sem auferir rendimentos.

A parcela da perda no PS I correspondia a cerca de R$30
milhões em 28/11/2005.

Foram solicitadas informações ao SERPROS, no sentido
de confirmar esses valores.
2.2. MUDANÇAS NAS TÁBUAS DE MORTALIDADE

O aumento da expectativa de vida significa que, na mé-
dia, o SERPROS deverá pagar benefícios por um período
superior àquele anteriormente previsto, provocando aumen-
to nas reservas matemáticas e, conseqüentemente, no déficit
existente.

Em 2002 a tábua EB7-75 foi substituída pela AT-49, ge-
rando, à época, um acréscimo de R$36 milhões no déficit.

Em março de 2005, a adoção da tábua AT-83 em substitui-
ção à AT-49 gerou novo déficit, da ordem de R$40 milhões,
cujo valor exato foi solicitado pela ASPAS ao SERPROS.
2.3. PREMISSAS DE CRESCIMENTO SALARIAL

Houve alterações de premissas de crescimento real de
salários na patrocinadora, pelo menos nos exercícios de 2002
(R$14,3 milhões) e de 2005 (cujo valor ainda não foi infor-
mado pelo SERPROS), esta última decorrente da criação da
gratificação de auxiliares. Alterações dessa natureza, ainda
que louváveis, deveriam ser acompanhadas de aporte de re-
cursos pela patrocinadora, para cobertura do decorrente in-

Preço Unitário
(R$)
2,80
2,80
2,80

Valor Total
(R$ milhões)

45,25
26,28
68,52

DEZEMBRO DE 2003

Plano

PS I
PS II

TOTAL

Ganho em 2004
(R$ milhões)

Preço Unitário
(R$)
9,50
9,50
9,50

Valor Total
(R$ milhões)

BALANÇO DE 2004

Plano

PS I
PS II

TOTAL

Quantidade
de ações

15.087.939
  9.384.617
24.472.556

Preço Unitário
(R$)
9,50
9,50
9,50

Valor Total
(R$ milhões)

143,34
  89,15
232,49

BALANÇO DE 2004

Plano

PS I
PS II

TOTAL

Preço Unitário
(R$)
6,80
6,80
6,80

Valor Total
(R$ milhões)

102,60
  63,82
166,41

TRAVAMENTO DE 2005

15.087.939
9.384.617

24.472.556

143,34
89,15

232,49

101,09
62,88

163,97

Perda 2005
(R$ milhões)

40,74
25,34
66,08

Plano

PS I
PS II

TOTAL

Preço
Unitário (R$)

1,95
1,95
1,95

Valor Total
(R$ milhões)

29,42
18,30
47,72

TRAVAMENTO DE 2006

Perda 2006

 73,18
 45,52
118,69

Perda Total
(R$ milhões)

113,91
  70,85
184,77
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cremento da reserva matemática. Como isso não foi feito,
houve um aumento do déficit, transferido, portanto, para to-
dos os participantes, inclusive aposentados e pensionistas.
2.4. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS DO INSS

O fator previdenciário, criado pela Lei 9876 de 26/11/
1999, foi um artifício encontrado pelo governo para retardar
a idade de aposentadoria, pois provoca uma redução do be-
nefício pago pelo INSS, redução essa que é tanto maior quanto
mais cedo (em termos de idade e de tempo de contribuição)
a aposentadoria é concedida.

O PS I , por ser  um plano de benefício definido, é obrigado
a compensar a redução do benefício do INSS, isto é, a pagar
uma  suplementação maior, o que afeta negativamente o seu
resultado. Em 1999 o efeito da implantação do fator previden-
ciário foi coberto por parte do superávit existente, mas, a partir
de 2004, quando o INSS passou a mudar anualmente as suas
tábuas de mortalidade, o fator previdenciário tem sido impac-
tado negativamente, causando aumento nos déficits do PS I.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS POSSÍVEIS
ATENUANTES DO DÉFICIT

Neste capítulo estão relacionados fatores que não com-
põem o déficit registrado pelo SERPROS, mas que poderi-
am ter contribuído para atenuá-lo, se ações diferentes tives-
sem sido adotadas. Estão também comentadas questões em
relação as quais pairam dúvidas sobre as providências toma-
das pelo SERPROS e/ou SERPRO e, conseqüentemente,
sobre os impactos no déficit.
3.1. DÉFICIT TÉCNICO DO PS-I NA MIGRAÇÃO
PARA O PS II

Em 30/03/2001 foi assinado contrato do SERPROS com o
SERPRO para realização do aporte financeiro necessário para
garantir os incentivos definidos no regulamento da migração.
Posteriormente foram assinados dois termos aditivos.

Como no momento da migração o PS I estava deficitário,
uma parcela do aporte realizado pela patrocinadora para via-
bilizar a migração foi utilizada para cobrir a parte do déficit
referente aos participantes que aderiram ao PS II.

Como o SERPRO não efetuou no PS I aporte correspon-
dente ao déficit atribuído aos participantes que não migra-
ram, configura-se aí uma clara falta de isonomia entre os
dois grupos.

Além disso, observa-se um descumprimento do contrato
de aporte acima mencionado que, na sua cláusula primeira,
previa que "o Serpro, na qualidade de Patrocinador da Enti-
dade e interessado na migração de todos os participantes do
Plano de Benefícios Serpro para o Plano de Benefícios Ser-
pro II (PS II), obriga-se a efetuar o aporte do valor destinado
a garantir o patrimônio necessário ao equilíbrio econômico-
financeiro dos planos existentes na Entidade, tudo na confor-
midade do aprovado pela Secretaria de Previdência Com-
plementar, conforme Ofício 3420/SPC/COJ de 01/12/2000.".

Ressalte-se ainda, como comprovação da afirmação cons-
tante no 2º parágrafo deste item, que para a parte do aporte
correspondente às Letras de Santa Catarina, foi prevista a
devolução ao SERPRO, na hipótese de sucesso no ressarci-

mento desses títulos.
Dados sobre o déficit foram solicitados ao SERPROS e

aguardam resposta.
3.2. NOTAS DO TESOURO NACIONAL

De acordo com faculdade prevista na Resolução CGPC
04/2002, em agosto de 2003 o CDE aprovou solicitação à
SPC para registrar, em rubrica de resultados a realizar, o
excedente dos juros (cerca de R$105 milhões à época, cor-
respondendo a  R$124,3 milhões em 31/12/2005) dos cerca
de R$220 milhões das Notas do Tesouro Nacional adquiridas
pelo SERPROS naquele ano, com o compromisso de mantê-
las até o vencimento (2021 e 2031). Embora a expectativa
tenha sido frustrada com a revogação em 2006 da Resolu-
ção CGPC 04, caberia ao SERPROS realizar um questiona-
mento jurídico, já que compra foi motivada pela Resolução
do CGPC e a solicitação, encaminhada durante sua vigência,
não foi examinada por inércia da SPC. Cabe ressaltar  que
outras fundações tiveram o pedido atendido.
3.3. GERAÇÃO FUTURA

O PS I originalmente trabalhava com o conceito de "ge-
ração futura", isto é,  previa a hipótese de ingresso de novos
participantes, conforme consta nos balanços até o exercício
de 1996. Como o PS I foi fechado a novas adesões a partir
de 1997, e não há registro de correspondente aporte de re-
cursos pelo SERPRO, conclui-se que parte do superávit foi
absorvida para garantir reservas técnicas compatíveis. Essa
redução do superávit se refletiu no atual déficit do PS I.

A partir da análise dos diversos balanços, é possível cal-
cular que o valor da geração futura em 1997 era cerca de
R$49 milhões. A parcela correspondente ao PS I, atualizada
até dezembro/2006 pela rentabilidade real do plano, atinge
valor de R$ 83,38 milhões.

Aguarda-se informação do SERPROS em relação a
essa questão.
3.4. QUEBRA DE SOLIDARIEDADE NA MIGRAÇÃO

Parte dos participantes do PS I tem a convicção de que a
migração provocou a quebra de solidariedade no plano, isto
é, que a alteração do perfil da massa no PS I provocou  um
déficit não coberto pela patrocinadora. A suspeita decorre de
falta de esclarecimentos adequados, apoiados por demons-
trações numéricas referentes à migração.

Algumas perguntas sobre o tema foram encaminhadas
ao SERPROS e aguardam resposta.
3.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS PATRIMONIAIS
EM FUNÇÃO DA MIGRAÇÃO

Não foram divulgados pelo SERPROS os percentuais de
participação do PS I e PS II no patrimônio após a migração
e tampouco os critérios que nortearam a segregação física
dos itens patrimoniais entre os planos, bem como a relação
efetiva dos itens alocados ao PS I e PS II.

Uma análise da distribuição de alguns ativos patrimoniais
entre os planos permite constatar uma certa uniformidade,
como demonstra o quadro a seguir, mas mostra uma diver-
gência em relação aos percentuais divulgados referentes à
distribuição das reservas na migração (46% para o PS I e
54% para o PS II). É possível que esses percentuais, ao



Informativo AspasNº 19 - Abril de 20076

contrário dos constantes no quadro abaixo, se refiram exclu-
sivamente aos benefícios a conceder dos dois planos.

Informações nesse sentido foram solicitadas ao SER-
PROS e a resposta é muito importante para dirimir dúvidas
dos participantes do PS I, que reforçam a convicção menci-
onada no item anterior.

4. FORMAS DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT
4.1. COBERTURA DO DÉFICIT COM AUMENTO
PARITÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA PATROCI-
NADORA E  DOS PARTICIPANTES

Conforme previsto na legislação, o déficit deve ser co-
berto paritariamente pela patrocinadora e participantes.
Nessa hipótese, caberia a cada uma das partes responsa-
bilizar-se por 50% dos R$ 248,9 milhões (valor referente
a dezembro de 2006), ou seja, R$124,45 milhões, o que
seria pago por meio do aumento das contribuições da pa-
trocinadora e dos participantes ativos e assistidos (apo-
sentados e pensionistas). Para os participantes, o aumen-
to estimado é de cerca de 100%, portanto, praticamente
dobrando o valor atual.
4.2. COBERTURA DO DÉFICIT COM REDUÇÃO
DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

Outra opção prevista pela legislação consiste no equacio-
namento do déficit com a redução dos benefícios a conceder
(aos futuros aposentados). Um cálculo estimado permite pre-
ver que a redução seria da ordem de 24%. Ainda assim,
permaneceria o aumento de contribuição para os aposenta-
dos e pensionistas, pois a Lei Complementar 109 impede a
redução dos benefícios já concedidos.
4.3. COBERTURA INTEGRAL DO DÉFICIT PELA
PATROCINADORA

Alguns fatores que causaram ou atenuariam o déficit são
de exclusiva responsabilidade da patrocinadora, como de-
monstrado nos capítulos (2) e (3), os quais estão sintetizados
no quadro abaixo.

Obs: Valores em R$ milhões

Conforme se pode inferir da análise do quadro acima, a
diferença entre o déficit total atual (R$248,9 milhões) e a
parte de responsabilidade exclusiva da patrocinadora que foi
possível apurar (R$ 213,79) se limita a R$ 35,11 milhões (cerca
de 14% do déficit).
4.4. NOVA MIGRAÇÃO PARA O PS II

SERPROS e SERPRO estão empenhados na busca de
solução para o equacionamento do déficit, que não requeira
aumento de contribuição e/ou redução de benefícios.

Conforme transmitido verbalmente pelo Diretor-Presiden-
te do SERPROS, está sendo negociada com o Conselho Di-
retor do SERPRO autorização para nova migração para o
PS II, que implicaria um aporte da ordem de R$180 milhões
por parte da patrocinadora. Pode-se calcular que este aporte
seria de R$ 55,55 milhões superior à parte que legalmente
cabe à patrocinadora para o equacionamento do déficit.

A implementação da proposta, caso venha a ser aceita
pela maioria significativa dos participantes (ativos e aposen-
tados), reduzirá o déficit a um nível residual ou resultará na
extinção do PS I e do déficit, se contar com a adesão da
totalidade dos participantes.

5. CONCLUSÕES
As hipóteses de equacionamento por meio do aumento

da contribuição e/ou redução de benefícios, analisadas nos
itens (4.1) e (4.2), não devem ser aceitas pela ASPAS, tendo
em vista, conforme exposto no item (4.3), que alguns fatores
que causaram ou atenuariam o déficit são de exclusiva res-
ponsabilidade da patrocinadora e já atingem o valor de
R$213,79 milhões. A diferença até agora apurada de R$35,11
milhões para o déficit total (R$248,9 milhões) não justifica
aumento de contribuição.

Ressalte-se ainda, em reforço à recomendação contida
no parágrafo anterior, que expressiva parte das causas do
déficit, como demonstrado no capítulo 2, decorre de diversas
perdas em aplicações realizadas antes da promulgação das
Leis 108 e 109 de 2001, que propiciou uma atuação mais
equilibrada dos participantes nos órgãos de deliberação e
controle do SERPROS, participação essa praticamente ine-
xistente nos estatutos anteriores.

Portanto, recomenda-se que a ASPAS defenda que a
patrocinadora assuma integralmente o ônus de equaciona-
mento do déficit, por meio de um aporte de recursos.

Uma nova migração para o PS II, conforme item (4.4),
poderia também ser defendida pela ASPAS como segunda
opção, pois concilia os interesses dos participantes e da pa-
trocinadora, já que, mesmo equacionado o déficit, nos termos

Item

2.3
3.1

3.3
3.4

FONTE OU POSSÍVEL
ATENUANTE DO DÉFICIT

Premissas de crescimento salarial
Falta de compensação
do déficit na migração

Geração futura
Quebra de solidariedade

na migração

VALOR ATUALIZA-
DO (R$ milhões)

  52,82
  77,59

  83,38
?

213,79
Observações:
a) A coluna "Valor Atualizado" foi obtida aplicando-se ao últi-
mo valor disponível de cada item a rentabilidade do PS I (até

o mês de dezembro/2005) e a rentabilidade correspondente
à exigência atuarial para o período de janeiro a dezembro de
2006 (constante no item 4.1).
b) No item (2.3) obteve-se um valor atualizado de R$26,41
milhões correspondente à parcela referente a 2002. Pelo
menos em 2005 houve crescimento não previsto das pre-
missas salariais. Na falta dessa última informação, traba-
lhou-se com valor idêntico ao de 2002, o que totalizou R$52,82
milhões.
c) A obtenção de números exatos referentes ao quadro aci-
ma depende de informações solicitadas ao SERPROS.

Item

Kepler (quantidade
de ações)

Perdas referencia-
das em 4.1.1
(R$ milhões)

Imóveis
(R$ milhões)

Valor ou
Quantidade
15.087.939

106,44

189,60

%

61,65%

63,21%

63,20%

PS I

Valor ou
Quantidade
 9.384.617

61,94

110,40

%

38,35%

36,79%

36,80%

PS II

TOTAL



descritos nos itens (4.1), (4.2) ou (4.3), o PS I continuará
sujeito a novos desequilíbrios, entre outras razões, pela sua
dependência do INSS, conforme comentado no item (2.4).
Para os participantes ativos não haveria aumento da contri-
buição e os aposentados e pensionistas teriam uma redução
(de 9,26% para 3%) na sua contribuição.

O grande obstáculo para a migração reside na neces-
sidade de convencimento dos participantes, pois, se não
for adequadamente divulgada por meio de uma comuni-
cação clara e consistente, corre o risco de ser rejeitada, já
que o PS II está sendo visto com desconfiança por parte
dos participantes ativos. Isso está ocorrendo em razão da
redução da expectativa dos benefícios, causada pelas
mudanças de tábuas de mortalidade, e pela baixa rentabi-
lidade da cota, provocada, principalmente, pelos travamen-
tos na cotação da Kepler.

Há ainda um outro importante obstáculo para a imple-
mentação da migração.  A Lei Complementar 109 estabele-
ce no artigo 33 que as retiradas de patrocinadores depende-
rão de prévia e expressa autorização dos órgãos regulador e
fiscalizador (CGPC e SPC) e no artigo 25 que, no caso de
retirada, ficam os patrocinadores obrigados ao cumprimento

da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade,
relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obri-
gações legais.

O Regulamento Complementar do PS I explicita no arti-
go 2.9 que, no caso de retirada, a patrocinadora ficará obri-
gada a recolher ao SERPROS o valor correspondente aos
fundos atuarialmente determinados no regime de capitaliza-
ção individual, necessário à cobertura dos benefícios assegu-
rados por esse Regulamento aos participantes inscritos, apli-
cando-se os critérios previstos na legislação pertinente.

Ao contrário, o Regulamento Complementar do PS II, no
capítulo 19,   não assegura que a Patrocinadora seja obrigada
ao cumprimento da totalidade dos seus compromissos assu-
midos, inclusive no caso de eventuais déficits.

Este fato poderá gerar insegurança no momento de deci-
são de opção pela migração, especialmente por parte dos
aposentados e pensionistas.

Para não deixar qualquer dúvida em relação à questão, no
caso de migração, a ASPAS deve reivindicar ao SERPROS
que, além dos esclarecimentos sobre o assunto, também altere
no Regulamento do PS II as condições para uma eventual
retirada da patrocinadora, de acordo com a legislação.

Trabalho sério e de qualidade merece sempre ser destacado. Por isso registramos aqui nosso agradecimento pelo excelente
trabalho técnico realizado pelos colegas Carlos Alberto Lomar Parrini (Coordenador); Cammarota Salvador; Gilson Leal Barbosa;
Paulo Gustavo Dias Allão e Rogério da Silva Porto. Participou ainda, nas quatro últimas reuniões, Benedito Ferreira de Oliveira.

Parabéns Comissão Técnica!

Mais de 72% dos participantes fo-
ram favoráveis à repactuação do

plano de previdência da Petrobras, ad-
ministrado pela Petros, de acordo com
anúncio feito por dirigentes da Petrobras
e do Fundo de Pensão, no dia 8 de mar-
ço, pondo fim as pendências jurídicas que
vinham se arrastando desde 2002. Com
isso, será equacionado o déficit do atual
plano (de benefício definido, como o PS
I) e implantado um novo plano (misto
como o PS II). Além disso, foi resolvido
o problema de 18 mil empregados da Pe-
trobras, admitidos a partir de 2002 e que
estavam sem plano de previdência.

De acordo com Luiz Antonio Gato,
Diretor-Presidente da ASPAS, “A ne-
gociação é a melhor maneira para equi-
librar os planos de previdência deficitá-
rios. Ficamos felizes com o sucesso al-
cançado pela Petros e Petrobras e rei-

Petros: maioria absoluta favorável à repactuação
Diretoria da ASPAS diz que exemplo poderia ser seguido pelo SERPROS

teramos nosso pedido que o
SERPROS e SERPRO si-
gam o mesmo caminho”.

Para Gato, o mais impor-
tante no acordo promovido
pela Petrobras é o fato da
empresa ter assumido a res-
ponsabilidade pela totalida-
de do déficit existente, não
prejudicando os participan-
tes com aumento de contri-
buição. “Eles tiveram sensibilidade para
entender a questão sob a ótica dos apo-
sentados e bancaram o déficit, resolven-
do o problema antes que houvesse in-
tervenção da Secretaria da Previdência
Complementar”.

ENTENDA O CASO PETROS
Desde 2003 estava suspensa pela jus-

tiça a implantação do novo plano de pre-

vidência da Petrobras.
Como o plano mais antigo
havia sido fechado, os no-
vos empregados ficaram
sem plano. Com o passar
dos anos o número subiu e
hoje já é superior a 18 mil
trabalhadores.

Além disso, havia a ne-
cessidade de cobrir um défi-
cit atuarial que atingia cerca

de R$ 4,5 bilhões, de forma que o modelo
previdenciário do Plano Petros se tornas-
se sustentável e equilibrado.

A negociação resolveu ambos os pro-
blemas. Cerca de 58 mil participantes fi-
zeram sua adesão e o déficit será incor-
porado ao plano, sem prejuízo para os apo-
sentados. O novo plano prevê também
formas de sustentabilidade de sorte a ga-
rantir a saúde financeira a longo prazo.
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Luiz Antonio Gato, Diretor-
Presidente da ASPAS



Você, aposentado ou pensionista, não
pode ficar de fora da votação que re-

novará parte dos membros do CDE - Con-
selho Deliberativo e COF - Conselho Fis-
cal do SERPROS. Afinal, a partir de 1º de
junho e pelos próximos quatro anos, os
eleitos, em conjunto com os conselheiros
que iniciaram o mandato em 2005, ficarão
responsáveis pela definição da política ge-
ral de administração e de planos de benefí-
cios, função primordial do CDE. O COF,
por sua vez, acompanha todos os dados
econômicos e financeiros do SERPROS,
funcionando como um órgão fiscalizador.
Cada participante poderá votar em dois can-
didatos para o CDE e para o COF.

Dentre os concorrentes, quatro são
aposentados e candidatos ao CDE: 14 -
Thadeu Ernesto Senna Portella, 16 -  Wan-
derley Fernandes dos Santos, 17 - Nelci-
ra Mendes de Moraes e 18 - Waldemiro
Schneider. Não há candidatos  aposenta-

Eleições no SERPROS para CDE e COF
dos para o COF.

As eleições ocorrem de 26 de abril a
07 de maio e podem votar todos os parti-
cipantes ativos e assistidos (aposentados,
pensionistas e ativos em auxílio-doença)
do SERPROS. Sua participação é muito
importante. Vote.  Exerça sua cidadania.
Vamos mostrar que estamos atuantes, pen-
sando no presente e planejando o futuro.

O SERPROS enviou uma edição es-
pecial do SERPROS Jornal para a resi-
dência dos participantes, com todas as
informações sobre o processo eleitoral,
incluindo os currículos e plataformas dos
candidatos. Estas informações também
estão disponíveis no site do SERPROS
(www.serpros.com.br) no destaque Elei-
ções 2007.

VOTAÇÃO VIA INTERNET
A votação ocorrerá prioritariamente

pela Internet. Quem não tiver acesso a

internet, poderá se dirigir à sede do SER-
PROS, no Rio de Janeiro ou aos prédios
da sede, regionais e escritórios do SER-
PRO em todo o país, onde computado-
res conectados à rede estarão disponíveis.

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
Será possível também o voto por cor-

respondência, mas esse caso se aplica so-
mente aos participantes que se cadastra-
ram com tal objetivo até o dia 19 de feve-
reiro. Esses eleitores receberão  os enve-
lopes contendo as cédulas de votação,
com as instruções, com pelo menos 15
dias de antecedência das eleições.

Conheça os principais pontos da plataforma de trabalho dos candidatos aposentados

16 - WANDERLEY FERNANDES DOS SANTOS14 - THADEU ERNESTO SENNA PORTELLA

Foi analista de sistemas, contador, perito judici-
al no TRT/RJ, com MBA em auditoria pela FGV, Mem-
bro do Conselho Fiscal do SERPROS de 2003 a
2007 e representante dos empregados do RJ no
Conselho dos Representantes de 1997 a 1999. Des-
taques da sua plataforma:
» Aumentar a transparência da gestão divulgando
aos participantes, no site do SERPROS, as atas do
CDE e da DE, como as já divulgadas pelo COF
» Procurar maior segurança para os investimentos do PS I e do PS II,
utilizando consultorias especializadas
» Recuperar os investimentos em Letras de S. Catarina e Debêntures
da INVESC
» Intensificar as ações junto à Patrocinadora para solucionar o déficit do PS I
» Buscar condições para a redução das contribuições dos partici-
pantes assistidos

ASPAS (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Serpro)
Endereço: Rua Fernandes Guimarães, 35 - Botafogo, CEP: 22290-000, Rio de Janeiro/RJ, Tel.: (21) 3289-1485

17 - NELCIRA MENDES DE MORAES

Ingressou no SERPRO,de Porto Alegre, em
1972, como Chefe do Setor de Pessoal e depois
foi a Gerente de RH. Foi Presidente da Associa-
ção dos Funcionários do SERPRO de Porto Ale-
gre, Representante e Delegado do SERPROS, Ne-
gociador Regional e membro de inúmeras Comis-
sões. Aposentado, continua em atividade profis-
sional, exercendo a advocacia, em escritório pró-
prio. Destaques da sua plataforma:
» Representar os participantes sendo seus olhos, ouvidos e voz
» Contribuir com as sistemáticas operacionais da Fundação
» Dar transparência ao processo, mantendo contato permanente
com os participantes

Atuou durante 31 anos na área de Recursos
Humanos do SERPRO e também foi responsável
pelo controle de Custos de Benefícios da Regio-
nal S.Paulo, por 2 anos. Foi diretora da Assinda-
dos S.Paulo, foi membro do Conselho de Partici-
pantes do SERPROS, foi Conselheira eleita do
Conselho de Administração do SERPROS e é atu-
almente membro do Conselho Deliberativo, man-
dato que termina em Maio/2007. Destaques da
sua plataforma:
» Compromisso com a defesa dos interesses de todos os participan-
tes, na garantia dos seus direitos regulamentares e legais
» Ética e a transparência
» Dinamizar e estreitar as relações e a comunicação com os participantes

18 - WALDEMIRO SCHNEIDER

Ocupou divesas chefias no setor de informáti-
ca, tendo sido também Chefe da Divisão de Promo-
ção e Divulgação Comercial de Marketing. Foi Pre-
sidente/Coordenador da Comissão de Licitação do
SERPRO/Sede. Desde 1986 participa ativamente
da Associação de Servidores do SERPRO/ASES
em Brasília, tendo sido presidente e membro do
conselho várias vezes. Em sua plataforma desta-
cam-se:
» Eliminação do déficit do PS I, de acordo com as sugestões encami-
nhadas pela Comissão Técnica - criada pela ASPAS, com alternati-
vas para eliminação do déficit existente
» Viabilização de um plano de saúde acessível a todos os aposentados
» Buscar maior segurança na sustentação financeira dos planos PS
I e PS II, por intermédio de aplicações seguras e de longo prazo
» Implementar a condição de fundo multipatrocinado do SERPROS,
com vistas a reduzir custos administrativos


