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ASPAS convoca
Assembléia para aprovação

do balanço de 2008

Prestando contas

Atendendo às exigências do Estatuto, a ASPAS
publica o balanço anual e o relatório de contas e
atos da Diretoria Executiva do exercício de 2008,

já aprovados pelos Conselho Deliberativo e Fiscal.
Os documentos serão submetidos à aprovação dos

associados durante a Assembléia Geral Ordinária, a ser
realizada no dia 6 de maio, primeira quarta-feira do mês,
no auditório do Sindpd-RJ, a partir das 14 horas.

Na Assembléia, também serão avaliadas as ações da
ASPAS em relação ao equacionamento do déficit do PS I
e às eleições 2009 do Serpros.

Quem desejar ter acesso prévio aos documentos originais,
com as assinaturas dos responsáveis, pode dirigir-se à
secretaria da ASPAS. No site www.aspas.org.br, a ASPAS
também disponibiliza a documentação.

Em razão do atraso no fechamento do balanço, decorrente
de acúmulo de trabalho nos meses de janeiro e fevereiro,
tanto na ASPAS como no escritório de contabilidade
contratado, não foi possível a convocação da assembléia
para o mês de março, conforme determina o Estatuto.

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na forma

disposta nos artigos 17, 18, 19 e 20 do Estatuto, para se

reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no auditório do

Sindpd-RJ - Av. Presidente Vargas, 502, 12º, Centro, Rio de

Janeiro, RJ (perto do metrô da Uruguaiana),  no dia 6 de maio

de 2009, às 14 horas, em primeira convocação, com a

presença 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 ASPAS,
DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
E DO RELATÓRIO DE CONTAS E ATOS DA DIRETORIA-
EXECUTIVA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2008;

II – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA ASPAS EM RELAÇÃO AO
EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PS I;

III – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA ASPAS EM RELAÇÃO ÀS
ELEIÇÕES SERPROS 2009.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2009

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
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arinho, companheirismo,
amor, atração, sedução,

sexo. Tudo isso pode e faz parte
da vida de milhares de casais que

já estão na casa dos ‘enta’.  Em
seu artigo intitulado ‘Ninho vazio traz
liberdade para o casal e pode reacender
a paixão’ a psicóloga Leniza Castello
Branco, membro da Sociedade Brasileira
de Psicologia Analítica – SBPA, afirma:
“Hoje, aos 60, 70 anos, não somos velhos
como eram nossos pais ou avós, que iam
morar com os filhos e cuidar dos netos.
Temos mais saúde, disposição e, se
fomos responsáveis, uma aposentadoria
que nos permite curtir a vida, fazendo
o que não podíamos enquanto os filhos
viviam em casa”.

 De fato, os progressos da medicina
vem contribuindo muito para melhorar
a saúde, o bem-estar e a vitalidade da
terceira idade. Além da longevidade ter
superado a casa dos 70, idosos saudáveis
podem manter uma vida sexual ativa e
prazerosa sem prazo de validade. É
preciso adaptar-se às mudanças do
corpo e da mente e descobrir os en-
cantamentos da nova fase, que per-
mitem uma vida menos estressante,
onde o casal pode se entregar mais um

Jornalista Responsável: Rita Magnago

(RJ 15999JP)

Tiragem: 3.000 exemplares
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Melhoria da qualidade de vida na
terceira idade se reflete na vida sexual

Envelhecer com qualidade, gozando de boa saúde
física e mental, significa, entre outras coisas,

manter a vida sexual ativa e prazerosa

ao outro, livre das preocupações com
gravidez, filhos pequenos e garantia de
trabalho, por exemplo.

Para quem está só, vale lembrar
outra citação da psicóloga: “Muitos
nessa idade são viúvos ou separados e
sentem mais a solidão. Mas, é preciso
não se prender aos preconceitos e não
ligar quando os filhos tentam reprimir
dizendo frases como “Essa roupa não é
para sua idade” ou “Você está velho
para namorar”. Devemos ter bom senso
para não cair no ridículo, mas podemos
namorar, sair, ter amigos, cuidar da
beleza e usar roupas modernas. Não é
porque não somos jovens que vamos
engordar, não ter vaidade. Uma pessoa
com 70, até com 80 anos ou mais pode
ser bonita, saudável e sensual”.

Na avaliação dos sexólogos, essas
barreiras existentes são socioculturais
e devem ser combatidas pelos pró-
prios idosos, afinal não há contra-
indicações para a prática sexual.
Entrevistada, Carmen, viúva, pensio-
nista, 69 anos, declarou: “Hoje me
sinto melhor do que quando era jovem,
estou mais desinibida, me entrego

mais na relação, estou com o cabelo
sempre pintado e cuidado, uso roupas
de baixo bonitas e curto meus pas-
seios com meu namorado, que tem 72
anos”.

O sexo entre pessoas mais velhas é
muito natural e importantíssimo para
manter a qualidade de vida: ajuda a
perder peso, melhora o apetite e a
digestão, e ainda favorece a circulação
sanguínea. E o cuidado com o corpo
para agradar e seduzir o parceiro me-
lhora a auto-estima e traz reflexos po-
sitivos no estado de espírito e humor,
ajudando a rejuvenescer por dentro e
por fora. O coração agradece.

“Não é porque não
somos jovens que

vamos engordar, não
ter vaidade. Uma

pessoa com 70, até
com 80 anos ou mais

pode ser bonita,
saudável e sensual”

C
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O aposentado que descontou,
enquanto ativo, imposto de renda
sobre contribuições para pre-

vidência complementar entre 1989 e 1995
e ainda não entrou com ação deve avaliar
criteriosamente se, no seu caso, recorrer
a Justiça vale a pena. A orientação vem
da assessoria jurídica da ASPAS.

O Diretor Paulo Barbosa Coimbra, que
acompanha o andamento da ação junto ao
escritório de advocacia responsável,
explica: “A questão é complexa. Só po-
demos concluir se é vantajoso ou não após
considerar e avaliar um conjunto de
informações de cada aposentado. Estamos
inclusive avaliando a possibilidade de
utilizar pequenas causas para aqueles que
apenas vão se beneficiar de baixo valor
de devolução ou ter o beneficio na hora da
declaração anual”.

RELEMBRE O CASO 
Em outubro do ano passado, o STJ -

Superior Tribunal de Justiça decidiu que
é indevida a cobrança de imposto de renda
sobre aposentadoria complementar
relativa ao período de contribuição entre
1989 e 1995. Segundo a decisão do STJ,
são rendimentos isentos/não tributáveis a
proporção dos benefícios pagos pelos
fundos de pensão correspondente à fração
entre o período de 1989 a 1995 e o tempo
total de contribuição enquanto parti-
cipantes ativos até a aposentadoria. Além
de valer para o futuro, o aposentado tem
direito a receber o excesso do Imposto de
Renda, corrigido monetariamente, nos
últimos cinco anos, contados do ingresso
da ação judicial impetrada em seu nome.

Este entendimento do STJ ocorreu
porque no período de 1989 a 1995 vigorou
a Lei 7.713/88, que alterou o sistema de

Ação do IR: entrar na Justiça vale a pena, mas depende do caso

tributação das instituições de
previdência complementar,
fazendo com os valores reco-
lhidos às entidades fossem tri-
butados na fonte pela patro-
cinadora. Em outras palavras,
o participante foi tributado
enquanto ativo sobre as contri-
buições para sua futura com-
plementação de previdência
complementar e, quando efe-
tivamente se aposentou, con-
tinuou a sofrer o desconto sobre a parcela
relativa a estas contribuições que estavam
embutidas no cálculo anterior, o que
caracterizou bitributação.

Para saber qual a fração de redução
do valor tributável do benefício recebido
pelo Serpros, o aposentado que pagou
contribuições ao fundo como ativo entre
1989 e 1995 (em todo ou em parte) deve
dividir o número de meses de efetiva
contribuição no período citado (descon-
siderando eventuais meses onde não
houve contribuição – situação que ocor-
reu, por exemplo, para quem utilizou
auxílio doença) pelo número de meses de
efetiva contribuição desde o ingresso no
plano de benefícios até a aposentadoria.

Por exemplo, se o participante co-
meçou a contribuir para o Serpros em 1978
e se aposentou em 1999, sem qualquer
interrupção na contribuição, seu tempo
total de contribuição é de 252 meses e o
tempo de contribuição em que vigiu a Lei
7.713 é de 84 meses. Em decorrência deve
ter uma redução no valor tributável do
benefício recebido como aposentado
correspondente à fração de 84/252, ou seja
de 33,33%. Portanto, deve pagar imposto
de renda apenas sobre 66,67% do
benefício recebido como aposentado.

Para saber, no entanto, se
vale a pena entrar com ação
judicial para diminuir o valor
pago de imposto de renda
sobre o benefício recebido do
Serpros, além de recuperar o
valor pago a mais nos cinco
anos anteriores, o aposentado
deve analisar cuidadosamente
se os mesmo se encontram nas
seguintes situações:

1 – Aposentados com 65
anos ou mais, os quais já tem direito a uma
redução do valor tributável para imposto
de renda de R$ 1372,81 mensais, to-
talizando R$ 16.473,72 anuais;

2 – aposentados que gozam de isenção
total de pagamento do imposto de renda
sobre os benefícios recebidos do Serpros
e do INSS, seja em função do valor
recebido, seja em razão de serem
portadores de doenças graves, conforme
especificadas em lei.

Nestes casos, só vale a pena entrar
com ação, se o valor a ser restituído for
maior do que os custos judiciais envol-
vidos e/ou se o aposentado tenha outra
fonte de renda tributável, que não goza
das isenções acima, como, por exemplo,
o recebido de renda de aluguel de imóvel,
quando o aposentado pagará menos
imposto de renda no ajuste anual.

CUSTAS E DOCUMENTOS 
Uma vez concluído que vale a pena

entrar com a ação, solicite à Secretaria da
ASPAS a lista de documentos necessários
e a tabela de custas iniciais do processo,
que será enviado por fax, correio ele-
trônico ou correio aos interessados. O kit
também está disponível no site da ASPAS
(www.aspas.org.br).

A ASPAS está trabalhando para substituir o convênio que
mantinha com o escritório Oliveira e Balata para prestação

de serviços jurídicos aos associados, de modo que os associados
que precisem de assistência jurídica particular possam usufruir
de preços especiais. “Estamos encontrando dificuldades porque
precisamos de um convênio que atenda várias localidades,
especialmente os estados onde a ASPAS possui representação,
mas vamos chegar lá”, declarou o Presidente da ASPAS.

Contrato de consultoria jurídica
mudou de mãos

A ASPAS agora mantém contrato de consultoria jurídica
com escritório Antonio Vieira e Associados para con-

duzir a ação judicial contra o aumento de 35% nas
contribuições dos participantes do PS I e para assessorar à
Diretoria e Conselhos da ASPAS em questões relativas à
previdência, pública e complementar. Luiz Antonio (Gato)
Martins, Presidente da ASPAS, esclarece: “Com o
fechamento do escritório do Dr. Oliveira, devido a problemas
de saúde, buscamos um novo parceiro igualmente gabaritado
a nos assessorar nas questões previdenciárias”.

Novo convênio para prestação
de serviços jurídicos aos associados

está na pauta da ASPAS

Paulo Barbosa Coimbra,
Diretor da ASPAS e respon-
sável pelo acompanhamen-
to da ação do IR

A
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Relatório de Contas e Atos do Exercício de 2008
Diretoria Executiva da Aspas – Gestão 2008/2011

1 – Apresentação

Os fatos relevantes ocorridos em 2008,
relacionados às questões da previdência
complementar, em especial ao Serpros,
foram os seguintes:

1.1 – Em janeiro, o Serpros divulgou nota
informando que a partir daquele mês, o
Diretor-Superintendente do Serpro, Gilberto
Paganotto, passou a exercer o encargo de
supervisor do Serpros – Fundo Multipa-
trocinado, atribuição anteriormente exercida
pela Diretora de Administração Vera Lúcia
de Moraes.

1.2 – Também em janeiro, o Conselho
Deliberativo do Serpros (CDE), pela
primeira vez na história do fundo, nomeou
um Diretor de Investimentos contratado no
mercado. Entre os cargos ocupados por
Benni Faerman, o novo Diretor, destacam-
se Diretor Financeiro da ELETROS (da
Eletrobras), Diretor Financeiro do AERUS
(da Varig), Coordenador da Comissão de
Investimentos da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar (Abrapp) e Diretor Financeiro do
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas
de Previdência Privada (Sindapp).

Em agosto de 2008, Benni Faerman
solicitou demissão em virtude da reper-
cussão negativa entre os participantes do
Serpros da divulgação no Diário Oficial
da União de decisão da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC) de
multar diversos ex-dirigentes e conse-
lheiros do AERUS, entre os quais se
incluía o seu nome, apesar do Serpros ter
informado que o processo ainda estava em
fase de recurso.

1.3 – Ainda em janeiro, o CDE convo-
cou novas eleições para ocupação das vagas
de primeiro e segundo suplentes do Con-
selheiro Fiscal Hilary de Nazaré Moreira
dos Santos. Os cargos ficaram vagos em
razão da impugnação pelo CDE, em junho
de 2007, da eleição de Mauro Roberto
Simião, como membro titular, e João Paulo
de Jesus Cruz, como primeiro suplente, sob
alegação de que os participantes eleitos não
poderiam ter se candidatado, já que eram
suplentes do COF e, nesta condição, não
poderiam ser reconduzidos, sendo empos-
sado como membro titular do COF o
participante Hilary de Nazaré Moreira dos
Santos, terceiro colocado nas eleições.

Como houve a inscrição de apenas um
candidato, quando o regulamento exigia pelo
menos três, o CDE anulou o processo, não
tendo ainda convocado novas eleições para
ocupar as referidas suplências.

1.4 – Em fevereiro, Ricardo Pena
Pinheiro, até então Secretário Adjunto da
Secretaria de Previdência Complementar
(SPC), foi nomeado Secretário de Previ-
dência Complementar. Pena é reconhecido
por sua sólida formação acadêmica, com
Doutorado pelo Centro de Desenvolvimento
e Planejamento Regional da Universidade
Federal de Minas Gerais, sendo autor do livro
“A Demografia dos Fundos de Pensão”.

1.5 – Ainda em fevereiro, o Serpros
passou para a ASES-RJ a administração do
serviço de pronto-socorro móvel de emer-
gência e urgência médica (UTI Vida), como
já havia feito com os serviços de Seguro de
Vida e Auxílio Funeral, em razão da legislação
proibir, com poucas exceções, a prestação de
serviços assistenciais pelos fundos de pensão.

1.6 – Em março, O Serpros foi inscrito,
junto com outros fundos de pensão, como
Signatário e Patrocinador do CDP (Carbon
Disclosure Project), iniciativa global des-
tinada a canalizar as aplicações dos inves-
tidores institucionais para empresas e projetos
comprometidos em atuar para reduzir as
agressões ao meio ambiente que estão
mudando o clima na terra.

1.7 – Também em março, o IX Congresso
Nacional da Associação Nacional dos Partici-
pantes em Fundos de Pensão (ANAPAR), rea-
lizado no Rio Janeiro, que contou com a pre-
sença de cerca de 220 delegados (conselheiros
e diretores eleitos de fundos de pensão patro-
cinados por estatais e por empresas privadas de
todo o país), aprovou moção pela imediata
revogação da cassação do mandato do
Conselheiro Luiz Antonio (Gato)
Martins, documento este que foi en-
viado pelo Presidente da ANAPAR,
José Ricardo Sasseron, Serpros,
Serpro, Secretaria de Previdência
Complementar e Secretaria Exe-
cutiva do Ministério da Fazenda.

1.8 – Em maio, foi aprovado o
novo Estatuto da ASPAS, tendo sido atingido
o quórum mínimo necessário: 303 asso-
ciados, incluídos os sócios fundadores. As
principais alterações foram:

1. Alterações de forma (uniformização  de
nomes, resolução de contradições, correções

ortográficas etc) e alguns refinamentos do
Estatuto (passar competência de fixação da
contribuição social do Conselho Deliberativo
para a Assembléia Geral, instituição de pro-
cesso administrativo disciplinar para exclusão
de associado, entre outros).

2. Alteração da composição da Diretoria
Executiva, passando de quatro Diretores Ti-
tulares para cinco Diretores Titulares e três
Suplentes, criando os cargos de Diretor de
Seguridade, Diretor de Comunicação e Diretor
Social, e um Secretariado, composto pelos
Diretores Presidente, Administrativo-Financeiro
e um dos outros três Diretores Titulares, que
ficarão responsáveis pela condução das ati-
vidades rotineiras da ASPAS e pela imple-
mentação das decisões da Diretoria.

3. Passa a permitir somente uma única
reeleição de membros da Diretoria.

4. Altera o período eleitoral (e as ativi-
dades decorrentes) do primeiro para o segun-
do semestre do ano, de modo a uniformizar
o ano fiscal da ASPAS com o ano civil e a
evitar coincidência das eleições com as
eleições do Serpros.

5. Avança na democratização do pro-
cesso eleitoral, com a Comissão Eleitoral
passando a ser eleita em Assembléia Geral
e não mais sendo nomeada pelo Diretor-
Presidente; define as atribuições da Comis-
são Eleitoral e explicita os direitos e deveres
das chapas concorrentes.

6. Reserva uma vaga de Titular e res-
pectivo Suplente no Conselho Deliberativo,
para serem ocupadas por Associados Pen-
sionistas, que serão eleitos entre seus pares.

Duas mudanças, porém, a composição
da Diretoria Executiva e a reserva de vagas
no Conselho Deliberativo para os pensio-
nistas, só estarão vigentes em 2011, pois as

eleições para a nova gestão já
haviam sido iniciadas seguindo o
estatuto anterior.

1.9 – No dia 28 de maio, As-
sembléia Geral Ordinária realizada no
auditório do SINDPD-RJ ratificou o
resultado das eleições da ASPAS,
empossando a nova administração
para o período 2008/2011, formada

pelos componentes da chapa única ASPAS 10
ANOS, que obteve 366 votos, dos 370 associa-
dos que participaram das eleições. Aposentados,
pensionistas e representantes de diversas
associações prestigiaram a cerimônia de posse.

Continua na página 5

Presidente da ANAPAR,
José Sasseron.
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1.10 – Em junho, o Juiz da 4ª Vara Cível
da Comarca do Rio de Janeiro, concedeu
antecipação de tutela na ação impetrada pelo
Conselheiro eleito Luiz Antonio (Gato)
Martins, determinando a reintegração do
Conselheiro às suas funções no CDE, do qual
havia sido afastado, em abril de 2007, e
posteriormente cassado, em outubro do
mesmo ano, sob a acusação de suposta falta
grave de violação do Código de Ética do
Serpros, por ter o mesmo assinado, na
condição de Diretor-Presidente da ASPAS,
correspondência ao fundo solicitando
informações sobre a situação financeira do
PS-I, o que demonstraria conflito de interesses
em sua atuação como Conselheiro e, ao
mesmo tempo, como Presidente da ASPAS.

Em agosto, a Décima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ne-
gou, por unanimidade, o segundo recurso do
Serpros e manteve a reintegração do Con-
selheiro. O Serpros tentou mais outro re-
curso, que também não foi aceito pela
Justiça, estando o processo aguardando
decisão definitiva do Juiz da 4ª Vara Cível. 

1.11 – Em setembro, a ASPAS comemorou
dez anos de existência (a entidade foi fundada
em 02/09/1998), realizando festas de confrater-
nização em praticamente todos os locais onde o
Serpro possui regionais: Rio de Janeiro,
Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre e em São Paulo. Das
dez regionais, por dificuldades de mobilização,
apenas Belém e Fortaleza ficaram de fora.

A cerimônia principal ocorreu no Rio de
Janeiro, tendo contado com a presença de
diversos associados fundadores, com
destaque para o primeiro Presidente da
Associação, Felippe Rêgo, e  o primeiro Pre-
sidente do Conselho Deliberativo, Iwanoy de
Souza Cavalcanti, além de atuais e ex-
diretores e conselheiros da ASPAS e da
Diretoria do Serpros.

Foram entregues diplomas aos asso-
ciados fundadores de todo o Brasil e placas
de homenagem a Felippe Rego e Iwanoy
de Souza Cavalcanti. Continua na página 6
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1.12 – Em setembro e outubro, após
processo de seleção que envolveu  mais de 100
instituições financeiras, o Serpros assinou
contratos com os bancos Itaú, UNIBANCO e
BRADESCO (este contrato foi assinado mais
tarde) para terceirizar R$50 milhões, cada um,
de um total de R$ 150 milhões de sua carteira
de investimentos. Com objetivo de servir tam-
bém como um referencial de desempenho e
performance de resultados para o Serpros, a
terceirização de 7% da carteira de investimento
do Serpros foi decidida pelo CDE.

1.13 – Também em setembro, o CDE
decidiu aumentar em 35% a contribuição dos
participantes ativos e assistidos (com exceção
das pensionistas, aposentados por invalidez
e aqueles em auxílio-doença, que não pagam
contribuição) do PS I e da patrocinadora, em
razão do déficit do plano, que alcançava
naquela ocasião cerca de R$ 320 milhões. A
decisão, que foi implementada em outubro,
foi aprovada com o voto de qualidade (mi-
nerva) do Presidente do CDE, já que teve voto
contrário dos três Conselheiros eleitos Luiz
Antonio (Gato) Martins, Thadeu Ernesto
Senna Portella e Waldemiro Schneider.

Como o aumento na contribuição
significou uma redução do déficit em cerca
de R$ 90 milhões, não sendo suficiente para
zerar o déficit, para o qual seria necessário
um aumento de 128% nas contribuições, a
justificativa dos Conselheiros indicados pela
patrocinadora foi de que, como o DEST
(Departamento de Controle das Estatais)
havia aprovado, agora em 2008, aumento de
44% nas contribuições decidido pelo CDE
em 2003, a decisão não afetaria sobremaneira
o orçamento dos participantes e demonstraria
para a SPC que medidas concretas estavam
sendo tomadas para o equacionamento do
déficit, evitando assim uma possível in-
tervenção, já que o déficit se mantém e se
agrava desde 2001.

Os Conselheiros eleitos divulgaram o
registro do seu voto contrário, no qual ex-
plicitam o seu entendimento, como a ASPAS,
ser de responsabilidade exclusiva da pa-
trocinadora Serpro alguns dos fatores que cau-
saram ou atenuariam o déficit do plano e que
alcançam valores atualizados superiores a
cerca de 60% (sessenta por cento) do déficit
daquele momento, especificamente:

1. Alterações de premissas de cresci-
mento real de salários na patrocinadora, não
previstos nas avaliações atuariais anteriores,
como o observado em 2005 com a criação da
gratificação de auxiliares, que não foram
acompanhadas de aporte de recursos
necessários para cobrir o decorrente aumento
de despesas;

2. Cobertura do déficit existente quando
da migração para o PS-II, em 2001, relativo
aos participantes que não migraram, o que

foi feito para os que migraram, demonstrando
não atendimento ao princípio constitucional
da isonomia de tratamento e a disposição
prevista no contrato de migração, realizado
pelo Serpros e Serpro, de que a patrocinadora
se responsabilizaria por manter o equilíbrio
atuarial e financeiro de ambos os planos;

3. Injeção de recursos não realizada para
cobrir a hipótese atuarial de ingresso de
novos participantes, conceito de geração
futura retirado dos balanços a partir do
fechamento do PS-I para novas adesões,
ocorrido em 1997.

Alegaram ainda os Conselheiros eleitos
para justificar seu voto contrário ao aumento:

1. A possibilidade de que a migração para
o PS-II tenha provocado quebra de solidari-
edade no PS-I, isto é, que a alteração do per-
fil da massa de participantes do PS-I tenha
provocado um déficit não coberto pela pa-
trocinadora;

2. Que expressiva parte das causas do
déficit decorre de diversas perdas em
aplicações, como a compra das Letras de
Santa Catarina, realizadas antes da pro-
mulgação das Leis 108 e 109 de 2001, que
veio a propiciar uma atuação mais equilibrada
dos participantes, em relação à patrocinadora,
nos órgãos de deliberação e controle do
Serpros, participação essa praticamente
inexistente nos estatutos anteriores;

3. Que o Decreto 606, de 1992, deter-
minava ser de responsabilidade apenas das
patrocinadoras e dos participantes ativos a
responsabilidade pela cobertura de eventuais
déficits nos planos de benefício, o que
assegura direito adquirido aos participantes
do PS I que se aposentaram antes da vigência
das Leis Complementares 108 e 109, de 2001.

Alternativamente, os Conselheiros eleitos
propuseram que o Serpros e o Serpro
solicitassem audiência imediata ao Secretário
da Previdência Complementar para apre-
sentação do cronograma das ações em curso
para equacionamento do déficit, que con-
templa as alternativas, em estudo, de
saldamento do plano, a exemplo de soluções
implementadas em outras fundações, como
a POSTALIS, patrocinada pelos Correios,
também uma empresa pública como o Serpro,
e que se responsabilizou pela totalidade dos
recursos necessários para o equacionamento
do déficit existente no seu plano de benefício
definido, como o PS I, o que evitou o aumento
nas contribuições dos participantes, ativos e
aposentados.

Em dezembro, o Serpros contratou a
empresa GlobalPrev, por meio de processo
de licitação, para realizar estudos sobre o
equilíbrio técnico do plano e apresentar
alternativas para resolver o déficit de
maneira definitiva.
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Todos os associados presentes aprovaram que a
ASPAS ingressasse com a ação para impedir aumen-
to nas contribuições dos participantes do PS I

Continua na página 7
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1.14 – No dia 15 de outubro, Assembléia
Geral Extraordinária da ASPAS decidiu, por
unanimidade, entrar imediatamente na
Justiça contra o aumento de 35% imposto
aos participantes ativos e aposentados do PS
I, sendo a ação judicial distribuída no dia 21
de outubro para a 25ª Vara Civil do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, com número
de processo 2008.001.347425-4.

A ação teve o pedido de antecipação de
tutela (liminar) indeferido pela Juíza da 25ª
Vara Cível no dia 30 de outubro. A ASPAS
aguarda as manifestações do Ministério
Público e do Serpros, conforme deter-
minado pela Juíza, para definir os próximos
passos de sua estratégia para conseguir a
suspensão do aumento.

1.15 – Em outubro, o STJ – Superior
Tribunal de Justiça decidiu que é indevida a
cobrança de imposto de renda sobre
aposentadoria complementar relativa ao
período de contribuição entre 1989 e 1995.
Segundo a decisão do STJ, são rendimentos
isentos/não tributáveis a proporção dos
benefícios correspondente à fração entre os
meses de efetiva contribuição no  período
1989/1995 e o tempo total de contribuição
enquanto participantes ativos até a apo-
sentadoria. Além de valer para o futuro, o
aposentado tem direito a receber o excesso
de IR pago, corrigido monetariamente, nos
últimos cinco anos, contados do ingresso da
ação em seu nome. É, porém, necessário
entrar com ação específica em nome próprio,
não sendo possível a ASPAS entrar em nome
de todos os seus associados.

1.16 – Em dezembro, o CDE decidiu
nomear Luiz Augusto Britto de Macedo como
novo Diretor de Investimentos do Serpros,
que foi contratado no mercado em processo
de seleção que contou com assessoria de
consultoria externa especializada. Luiz
Augusto Britto ocupava o cargo de Diretor
Financeiro da SIAS, fundo de pensão dos
funcionários do IBGE, tendo trabalhado
também na TELOS (da Embratel), onde foi
Gerente de Investimentos.

Também em dezembro, o CDE reconduziu
por mais dois anos Silvio Michelutti de Aguiar
no cargo de Diretor de Administração. Silvio já
ocupava o cargo desde novembro de 2003. Os
Conselheiros eleitos divulgaram comunicado
informando terem se abstido na votação por de-
fenderem a eleição pelos participantes dos Di-
retores de Administração e de Benefícios, de
modo a respeitar o princípio da paridade partici-
pantes/patrocinadora também na Diretoria
Executiva, como já praticado em diversos
fundos de pensão patrocinados por empresas
estatais, como a PREVI (Banco do Brasil) e a
REAL GRANDEZA (Furnas e Eletronuclear).

1.17 – Quando fechamos este relatório,
ainda não havia sido divulgado pelo SERPROS
o balanço de 2008, com as informações sobre
a avaliação atuarial do PS I e PS II.

Com base nas informações dos ba-
lancetes mensais divulgados pelo SERPROS,
em relação ao PS I, podemos adiantar que,
em dezembro de 2008, o plano apresentava
déficit de cerca de R$ 342 milhões, tendo
crescido 17% em relação a 2007, quando
havia atingido cerca de R$ 291 milhões. Cabe
destacar que crescimento real do déficit foi
bem maior, já que estes resultados já
consideram as receitas de cerca de R$ 90
milhões provenientes do aumento de 35% nas
contribuições dos participantes ativos e
assistidos e da patrocinadora im-plementado
a partir de outubro.

De acordo com o RGI – Relatório
Gerencial de Investimentos de dezembro de
2008 divulgado pelo Serpros, a rentabilidade
do PS I foi de 9,31% contra 13,64% da
exigência atuarial. Além desta má per-
formance, fortemente decorrente da crise
financeira internacional, especialmente
sobre o mercado de ações, sabe-se, extra
oficialmente, que as causas principais do
aumento expressivo do déficit foi o aumento
dos encargos do plano decorrente do
crescimento real dos salários dos parti-
cipantes ativos ocorrido em 2008, não
previsto na avaliação atuarial anterior, e da
revisão para maior da premissa de aumento
real de salários na patrocinadora Serpro.

Em relação à parcela atribuível aos
benefícios de risco (parte do plano voltada
para o pagamento das aposentadorias,
pensões e auxílio-doença) do PS-II, o
balancete de dezembro de 2008 demonstra a
manutenção do equilíbrio do plano, contando
ainda com Fundos Garantidores da ordem de
R$ 85 milhões. Segundo o RGI, a renta-
bilidade no exercício de 2008
alcançou 11,59% contra meta
atuarial mínima de 13,64%, o que
demonstra performance melhor do
que o PS I, o que é explicado pelo
fato de que este plano é formado
majoritariamente por investimentos
em renda fixa (97,8%), tendo
apenas ações da Kepler Weber.

Já para a parte do PS II que inclui os
saldos de conta dos participantes ativos, a
rentabilidade em 2008 foi de 1,7%, muito
abaixo da meta atuarial mínima de 13,64%,
demonstrando maior influência da forte
queda do mercado de ações. Embora tenha
um perfil dos investimentos considerado
conservador, esta parte do PS II tem 16%
dos investimentos alocados em ações, contra
5,4% do PS I.

2 – Balanço das ações implementadas
em 2008 dos Planos de Ações da Diretoria
Executiva para o período 2005 a 2008,
aprovado pelo Conselho Deliberativo da
ASPAS, em julho de 2005 e julho de 2008.

2.1 – Ações Institucionais
2.1.1 – Acompanhar o equilíbrio

financeiro do PS-I e do PS-II, tomando
medidas em defesa dos assistidos, em
especial em contestar eventuais majo-
rações de contribuições dos assistidos
para o SERPROS, em função da exis-
tência de déficits técnicos.

Em reunião realizada em 29/02/2008, o
Presidente do Conselho Deliberativo da
ASPAS, Paulo Barbosa Coimbra, o Presidente,
Luiz Antonio (Gato) Martins, e o Diretor
Gilson Leal Barbosa, além de Waldemiro
Schneider, representante regional da ASPAS
no Distrito Federal e Conselheiro eleito do
Conselho Deliberativo do Serpros, entregaram
uma cópia do relatório da Comissão Técnica
sobre o déficit do PS I ao Diretor-Super-
intendente do Serpro, Gilberto Paganotto,
responsável na Diretoria da patrocinadora pela
supervisão do Serpros, tendo o mesmo
confirmado que a patrocinadora continuava
analisando, com o Serpros e o Conselho
Diretor do Serpro, as soluções possíveis para
o equacionamento do déficit, entre as quais
uma nova migração para o PS-II, mesmo
considerando as dificuldades para a sua
implementação.

Conforme já descrito, em outubro de 2008,
a Assembléia Geral Extraordinária da ASPAS
decidiu, por unanimidade, entrar imediatamen-
te na Justiça contra o aumento de 35% imposto
aos participantes ativos e aposentados do PS I,
sendo a ação judicial distribuída no dia 21 de
outubro para a 25ª Vara Civil do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, com número de

processo 2008.001.347425-4. Ainda
em outubro, o Presidente em exer-
cício da ASPAS Julio Cesar Maia
Pinto Guedes  deu entrevista ao site
da FENADADOS, explicando as

Julio Cesar Maia Pinto Guedes,
Diretor da Aspas
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ações tomadas pela ASPAS contra o
aumento de 35% das contribuições dos
participantes e da patrocinadora, colocando
à disposição dos sindicatos de proces-
samento de dados a inicial da ação judicial
impetrada no Rio de Janeiro, para que estes
impetrassem ações em nome dos par-
ticipantes ativos. Os sindicatos do RS, PA,
BA e RJ solicitaram a inicial, mas não
temos informações sobre a efetiva entrada
das ações.

2.1.2 – Acompanhar as ações da
diretoria e conselhos do Serpros, zelando
pelos interesses dos participantes
assistidos.

O abaixo-assinado ao Presidente do
Serpro, que reuniu cerca de seiscentas
assinaturas, solicitando a intervenção da
patrocinadora para revisão da cassação do
mandato do Conselheiro eleito Luiz Antonio
(Gato) Martins, aprovado em Assembléia
Geral Extraordinária realizada em novembro
de 2007, foi entregue ao Diretor Superin-
tendente do Serpro, Gilberto Paganotto, na
reunião realizada no dia 29/02/2008, citada
no item 2.1.1 acima.

Também conforme informado anterior-
mente em junho de 2008 o Conselheiro foi
reintegrado às suas funções no CDE, por
determinação do Juiz Titular da 4ª Vara Cível
do Rio de Janeiro, que concedeu antecipação
de tutela na ação judicial impetrada pelo
Conselheiro contra a cassação do seu mandato.

2.1.3 –  Acompanhar alterações do
estatuto e regulamentos do Serpros.

Não houve alterações dos Regu-
lamentos do PS-I e PS-II em 2008.

2.1.4 – Fomentar e acompanhar o
desenvolvimento dos processos dos
planos de saúde do Serpro do Serpros,
propondo soluções que atendam às
necessidades dos assistidos e de seus
beneficiários.

A Diretoria da ASPAS continuou
defendendo abertura de nova oportunidade
para inscrição de aposentados e pensionistas
no Plano de Saúde do Serpro, administrado
em convênio com a CASSI, bem como a
cobrança de preço único e não por faixa de
idade, de forma a permitir que todos os
aposentados e pensionistas possam per-
manecer no mesmo.

2.1.5 – Intensificar a interação com
entidades congêneres, representativas de
participantes de fundos de pensão.

A Diretoria, em conjunto com outros
associados integrantes de nossa gestão
anterior, tem participado das reuniões
mensais da UNIDAS, que reúne as
Associações de Aposentados e Pensionistas
do Estado do Rio de Janeiro.

2.1.6 – Acompanhar as ações judiciais
em curso referentes à isenção do imposto
de renda retido pelo Serpros sobre as
aposentadorias e benefícios durante os
últimos cinco anos e demais processos.

Além dos processos de devolução do
Imposto de Renda pago a mais sobre as
aposentadorias e benefícios do Serpros, foram
também acompanhados os processos de
correção do FGTS, estes de responsabilidades
da ASES-RJ, que contam com um grande
número de associados da ASPAS. As infor-
mações sobre o andamento dos processos são
mantidas atualizadas em nosso site.

Em relação às ações do Imposto de
Renda, com a decisão do STJ a favor dos
aposentados, a ASPAS acertou novo con-
vênio com o advogado responsável, in-
cluindo os valores dos honorários a ser
cobrados dos associazdos que ainda não
haviam entrado com a ação.

No Informe ASPAS 26, de dezembro de
2008, foi publicada entrevista com o
advogado esclarecendo a decisão do STJ e
os procedimentos a serem cumpridos pelos
associados que desejassem entrar com a
ação.

Em setembro, foi celebrado convênio de
prestação de serviços jurídicos aos
associados com o Escritório Oliveira e
Balata, que tem sede no Rio de Janeiro e
representantes nos Estados DF, PE, MA, RN
e PB. O próprio escritório ficou de apresentar
escritórios nos principais estados das demais
regionais (RS, PR, SP, MG, PA, CE e BA)
para a inclusão no convênio.

Em relação ao equacionamento do
déficit do PS I, foi inicialmente realizado
contrato com o Escritório Oliveira e Balata
para elaboração de parecer jurídico sobre as
conclusões do Relatório Preliminar da
Comissão Técnica sobre o equacionamento
do déficit. Com a decisão do CDE de
aumentar a contribuição dos participantes
ativos e aposentados, o contrato foi alterado
para elaboração de ação judicial contra o
aumento. Na negociação do preço do
contrato, foi conseguido um preço melhor
com a realização de outro contrato com o
referido escritório para prestação de serviços
de consultoria jurídica em previdência para
a Diretoria e demais órgãos da ASPAS.

2.1.7 – Acompanhar as ações em
desenvolvimento para dar continuidade
aos planos assistenciais administrados
anteriormente pelo SERPROS.

A ASPAS continuou acompanhando a
prestação, pela ASES-RJ, dos serviços de
Seguro de Vida e Auxílio Funeral, e agora a
UTI VIDA, para os aposentados e pen-
sionistas inscritos.

2.1.8 – Incentivar a criação, de forma
descentralizada, de grupo de debates em
temas relativos à previdência complementar
e avançar na capacitação da diretoria e
conselhos da ASPAS em temas relativos a
previdência complementar.

Além da utilização do Fórum de Debates
em nosso site durante os trabalhos da
Comissão Técnica para elaboração do
relatório sobre o déficit do PS-I, não
avançamos na criação, de forma des-
centralizada, de grupo de debates em temas
relativos à previdência complementar.

2.1.9 – Promover debates com convi-
dados externos, de forma descentralizada,
sobre temas relativos à previdência
complementar.

Não foram promovidos debates com
convidados externos.

2.1.10 – Acompanhar a implementa-
ção do programa de preparação para a
aposentadoria do Serpro.

Não conseguimos acompanhar as
atividades do Módulo de Preparação para a
Aposentadoria do Serpro realizadas em 2008.

2.1.11 – Promover atividades sócio-
recreativas de forma a integrar os
associados da ASPAS e seus familiares.

Em setembro, a ASPAS comemorou dez
anos de existência (a entidade foi fundada em
02/09/1998), realizando festas de confraterni-
zação em praticamente todos os locais onde
o Serpro possui regionais: Rio de Janeiro,
Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre e em São Paulo. Das
dez regionais, por dificuldades de mo-
bilização, apenas Belém e Fortaleza ficaram
de fora.

Durante a cerimônia do Rio de Janeiro,
foram sorteados pela Diretoria três DVDs
players, tendo sido contemplados as gaúchas
Noemi Yoshinaga Cunha e Maria Nadir
Moraes de Oliveira, que receberam os
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Rio de Janeiro, 20 de março de 2008.

Luiz Antonio (Gato) Martins  – Diretor-Presidente

Haroldo Francisco Ramos – Diretor Adm/Financeiro

Julio Cesar Maia Pinto Guedes – Diretor

Paulo Barbosa Coimbra – Diretor

aparelhos na festa de Porto
Alegre, e o cearense Raimundo
Ferreira Filho, cujo DVD foi
enviado pelo correio.

Em dezembro, foi rea-
lizado o já tradicional almoço
de confraternização de Natal e
final do ano dos aposentados
e pensionistas do Rio de
Janeiro, também com as despesas correndo
por conta dos associados presentes.

2.2 – Ações operacionais
2.2.1 – Realizar campanha de novos

associados, para fortalecer a ASPAS,
tanto do ponto de vista representativo,
como financeiro.

Ainda não conseguimos realizar a
campanha de novos associados, embora seja
muito grande o potencial para futuros
associados.

Segundo os números informados pelo
Serpros, em dezembro de 2008, havia no PS-
I 2178 aposentados e 477 pensionistas, e no
PS II, 101 aposentados e 25 pensionistas,
totalizando 2781 aposentados e pensionistas.
Também ao final de 2008, a ASPAS atingiu
912 associados, sendo 64 pensionistas e 848
aposentados. Temos, portanto, apenas cerca
de 30% de filiação.

2.2.2 – Realizar esforços específicos
para o fortalecimento da ASPAS em todos
os estados, transformando a ASPAS na
representante nacional dos aposentados
e pensionistas do Serpros.

Além das atividades da ASPAS relacio-
nadas à luta pela revogação da cassação do
mandato do Conselheiro Deliberativo eleito
Luiz Antonio (Gato) Martins, especialmente
a coleta de assinaturas dos abaixo-assinados
ao Serpros e Serpro, as comemorações do
décimo aniversário da ASPAS contribuíram
para aumentar a visibilidade da entidade em
todas as regionais, especialmente entre os
participantes ativos.

2.2.3 – Dinamizar as
formas de comunicação
entre a ASPAS e seus as-
sociados.

Com as atividades da
ASPAS relacionadas à luta
pela revogação da cassação
do mandato do Conselheiro Deliberativo eleito
Luiz Antonio (Gato) Martins, as mensagens
por correio eletrônico, antes enviadas apenas
aos aposentados e pensionistas, passaram
também a ser enviadas para um número
expressivo de participantes ativos, aumentando
signifi-cativamente o alcance da mala direta
de endereços eletrônicos da entidade.

Em abril de 2008, foi criado o Boletim
Eletrônico ASPAS, produzido normalmente

uma vez por semana, com
um resumo das notícias divu-
lgadas no site da entidade.
Além dos aposentados e
pensionistas, o boletim tam-
bém está sendo enviado para
participantes ativos e para as
diversas entidades sindicais
e de participantes de fundos

de pensão, inclusive de aposentados, com as
quais mantemos relacionamento.

2.2.4 – Aperfeiçoar o estatuto da
ASPAS, propondo entre outros pontos,
reduzir o mandato de três para dois anos,
democratizar o processo eleitoral e elabo-
rar o regimento interno da ASPAS.

Em janeiro de 2008, a Comissão do
Estatuto, composta pelos Diretores Presidente
e Administrativo da ASPAS, respectivamente,
Luiz Antonio (Gato) Martins e Haroldo
Francisco Ramos, além do Conselheiro
Deliberativo Manoel Pinto e da associada
Sônia Celli, disponibilizou a versão final do
anteprojeto elaborado pela Comissão para
sugestões dos associados no Forum de Debates
do site da entidade. Em meados de fevereiro
de 2008, a versão final do anteprojeto, aprovada
pelo Conselho Deliberativo, foi finalmente
submetida à aprovação dos associados,
através de voto por correspondência.

Em maio de 2008, as alterações propostas
foram aprovadas, com o novo Estatuto
entrando em vigor após registro no órgão
competente.

2.2.5 – Estruturar a área administra-
tiva da ASPAS, especialmente na utili-
zação da tecnologia da informação.

Em março de 2008, implementamos
internet banda larga, por meio de transmissão
de dados via celular. Por funcionarmos
informalmente na sede do Serpros, não
temos possibilidade de contratação de
internet banda larga por meio de telefone,
tipo VELOX, ou por cabo, tipo VIRTUA, o

que limitava o acesso à Internet
apenas por meio de telefone
discado.

2.2.6 – Otimizar receitas e
despesas, com vista a manter
o equilíbrio do orçamento da
ASPAS, inclusive analisar e

renegociar contratos, se necessário.
Foi mantido o equilíbrio do orçamento

da ASPAS, conforme Nota Explicativa das
Demons-trações Financeiras de 2008.

2.2.7 – implantar métodos eficazes de
gerenciamento do orçamento da ASPAS.

Como nos anos anteriores, a Previsão
Orçamentária para 2008 foi aprovada no
início do ano, além de ter sido revista pelo
novo Conselho Deliberativo em julho de

2008, o que está permitindo condições de
trabalhar de forma planejada e de acordo com
as receitas e despesas reais da Associação.

2.2.8 – Elaborar estudo sobre os
aposentados e pensionistas, tendo como
base o cadastro da ASPAS.

Os estudos não foram realizados.
2.2.9 – Manter tratativas com o

SERPRO para a cessão e montagem de sala
para os aposentados em todas as regionais.

Ainda não foram implementadas ações.
2.2.10 - Elaborar o jornal da ASPAS

Foram produzidos os Informes ASPAS 21,
24, 25 e 26, em janeiro, maio, agosto e de-
zembro de 2008, respectivamente, que foram
enviados aos associados e aos demais apo-
sentados e pensionistas do Serpros, que
alcançam um total de 2781 participantes.
Foram produzidas ainda edições especiais do
Informe ASPAS, que foram enviadas somente
aos associados:  em fevereiro de 2008, a de
número 22, com as informações sobre as
propostas de alterações do Estatuto; e, em abril
de 2008, a de número 23, com as informações
das eleições para renovação da Diretoria e
Conselhos Deliberativo e Fiscal da ASPAS.

2.2.11 – Manter o site da ASPAS
sempre atualizado

Em março de 2008, foi implementado
um novo layout do site, além da contratação
de assessoria de comunicação para realizar
a manutenção das informações divulgadas
por este importante meio de comunicação.

Continuação do Relatório de Contas e Atos do Exercício de 2008

Confraternização de Natal e final
do ano no Rio de Janeiro
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encerrado em 31/12/2008
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Notas Explicativas

RECEITAS
As receitas totais tiveram aumento de

10,2% com relação ao exercício anterior
pelos seguintes motivos:

As de anuidades foram aumentadas
em 7,1% pela entrada de 89 novos
associados, principalmente em novembro
e dezembro, em virtude das ações ju-
diciais contra o aumento de 35% na
contribuição dos participantes do PS I e
contra a bitributação do Imposto de
Renda. Em receitas diversas tivemos a
doação, a partir de junho, da empresa Rio
D’Ouro em troca de propaganda no site
da ASPAS. Quanto às aplicações fi-
nanceiras, tivemos um incremento na
ordem de 16,9%, apesar de todas as
dificuldades.

DESPESAS
Foi de muito trabalho o ano de 2008

e as despesas acompanharam o movi-
mento com um aumento de 189% em
relação ao exercício anterior.

De todas as contas conseguimos zerar:
Serviços Prestados por PF e por PJ e
tivemos saldo positivo em Despesas do
Site – Hospedagem (Calepino) e Despesas
com Transporte e Alimentação.

Apesar de todos esses gastos ne-
cessários ao desenvolvimento da ASPAS
ainda tivemos um saldo positivo de
13,3% em relação à receita.

Para facilitar o entendimento vamos
agrupar contas e eventos, a saber:

1 – PESSOAL
Destaque para a rescisão contratual

da ex-secretária da ASPAS, que solicitou
demissão.

2 – INFORME  ASPAS
Normalmente são emitidos quatro

Informes anuais, sendo que em 2008
emitimos mais dois Informes extras: o de nº
22 sobre a alteração do Estatuto e o de nº 23
sobre as eleições ASPAS. A emissão de
Informes envolve as seguintes contas: Ser-
viço de Correios; Despesas Diversas (sacos
plásticos); Serviços Gráficos; Informe.

• Diagramação e Material de Escritório
(Etiquetas, envelopes e etc).

3 – ANÚNCIOS E EDITAIS
Refere-se à colocação de editais nos

jornais sobre calendário eleitoral e con-
vocações de Assembléias (Estatuto,
eleições/prestação de contas e etc).

4 – EVENTOS SOCIAIS E
BRINDES & HOMENAGENS

Tivemos recepções festivas: sole-
nidades de posse da nova Diretoria e o 10º
aniversário da ASPAS, comemorado no
Rio de Janeiro e também em sete outras
capitais. Para esses eventos foram con-
feccionadas placas comemorativas e di-
plomas. Foram sorteados três DVDs entre
os associados a nível Brasil e para o almoço
de encerramento de final de ano da
UNIDAS foram comprados brindes.

5 – DESPESAS COM VIAGENS
Foi a que teve aumento mais signi-

ficativo devido a:
• Viagens dos Srs. Conselheiros

residentes em Brasília, Salvador e Porto
Alegre para reuniões dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal; viagens da Di-
retoria à Brasília para tratar do déficit
do PS-I e viagem dos Diretores a sete
capitais para comemoração do 10º
aniversário da ASPAS.

6 – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
E CUSTAS JUDICIAIS

Esta conta é nova e representa o
desembolso realizado em 2008 pelos
pagamentos ao escritório de advo-
cacia e custas judiciais pela ação
contra o aumento de contribuição de
35% na contribuição dos partici-
pantes do PS I.

7 – DESPESAS DO SITE –
EDITORAÇÃO

Esta conta também é nova e re-
presenta a emissão dos “Boletins
Eletrônicos” e editoração do site da
ASPAS por empresa especializada.

8 – SERVIÇO INTERNET 3G
BANDA LARGA

Outra conta nova pela contratação
de serviço que veio solucionar um
problema antigo na ASPAS de acesso à
Internet.

ANO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

RECEITAS
3.245,00

18.354,60
34.786,48
43.915,96
67.952,52
78.991,90
93.436,18

105.232,13
111.697,53
123.097,80

DESPESAS
1.999,65
6.966,59

13.996,45
19.989,78
45.143,40
66.721,94
47.867,54
38.383,82
37.582,19

108.656,23

RESULTADO DO EXERCÍCIO
1.245,35
11.388,01
20.790,03
23.926,18
22.809,12
12.269,96
45.568,64
66.848,31
74.115,34
14.441,57

PATRIMÔNIO  LÍQUIDO  ACUMULADO  EM  31.12.2008:

Demonstração de Resultado do Exercício 2008 no Histórico Financeiro

 293.464,30
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PASSIVO

CIRCULANTE

CAIXA
BANCOS C/ MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PERMANENTE
IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

TOTAL

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES SOCIAIS

CREDORES DIVERSOS ( * )

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS:
SUPERAVIT ACUMULADO
DO EXERCÍCIO 2008

TOTAL

Luiz Antonio (Gato) Martins – Diretor-Presidente

Julio Cesar Maia Pinto Guedes – Diretor

213,24
1.991,17

286.719,35

6.945,20
(2.200,00)

288.923,76

4.745,20

293.668,96

ATIVO

17,33

279.022,73
14.441,57

17,33

187,33

293.464,30

Haroldo Francisco Ramos – Diretor Adm. Financeiro

Paulo Barbosa Coimbra – Diretor

GL SUAID – Luiz Fernando Soares Suaid  –  Tec. Cont. CRC – RJ – 069.580

Com base nos exames realizados nos Balancetes Mensais, na documentação e respectiva escrituração
contábil,  no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e no Relatório de Contas e
Atos da Diretoria Executiva,do exercício encerrado em 31.12.2008, somos de parecer favorável à aprovação
dos referidos documentos pela Assembléia Geral da ASPAS.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2009

Paulo Gustavo Dias Allão – Conselheiro Fiscal
Deusalinda Kunisawa – Conselheira Fiscal

Judson Farias Marques – Conselheiro Fiscal

Parecer  do Conselho Fiscal nº 10
Exercício Encerrado em 31/12/2008

Deliberação Nº 026 do Conselho Deliberativo
Exame  das Demonstrações Financeiras e Contas e Atos
da Diretoria Executiva da Aspas do Exercício de 2008

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

Considerando o Parecer favorável do Conselho Fiscal nº 10 da ASPAS, de 20.03.2009, sobre o exame das
Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) de dezembro/
2008, bem como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do exercício de 2008; 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 31.12.2008.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2009

Gilson Leal Barbosa
Vice-Presidente

Maria Lucia Gomes Campos
Secretária

(*) MARVIO DOS S. COSTA, reembolso de despesas de viagem de R$17,42, e LUCIA HELENA M. GUERRA, vale transporte no valor de R$ 169,91.

293.668,96



Ilegalidade: Serpros inclui no Regimento Eleitoral de 2009 proibição de
candidatura de participantes que tenham ação judicial contra o fundo

Anti-estatutária, ilegal e inconstitu-
cional. Assim os Conselheiros elei-

tos do Serpros, Luiz Antonio (Gato)
Martins, Thadeu Ernesto Senna Portella
e Waldemiro Schneider, caracterizam a
decisão do CDE de proibir a participação
nas eleições de 2009 de candidatos que te-
nham qualquer processo judicial contra o
Fundo. Os conselheiros, que inclusive se
recusaram a assinar a deliberação que ofi-
cializava o regimento, divulgaram comu-
nicado denunciando a ilegalidade.

Em carta assinada por sua Secretária
Geral, a Anapar, Associação Nacional dos
Participantes de Fundos de Pensão, enviou
documento oficial à Secretaria de Previdên-
cia Complementar denunciando a prática

Anapar pede intervenção da SPC

ilegal e inconstitucional adotada pelo Serpros
no Regimento Eleitoral deste ano. No ofício
protocolado em 11 de março a Anapar soli-
cita “medidas urgentes e cabíveis no senti-
do de assegurar o respeito à legislação, a
garantia da transparência, a igualdade de
direitos e a lisura do processo eleitoral”.

Luiz Antonio Gato é impugnado
O Conselheiro deliberativo eleito Luiz

Antonio (Gato) Martins teve sua candi-
datura à reeleição impugnada por ter ação
judicial justamente contra a cassação do
seu mandato, revertida pela Justiça. En-
trou com recurso, também negado pela
Comissão Eleitoral, e está recorrendo no-
vamente à Justiça. Estupefato, Luiz Anto-

Eleições para os Conselhos do Serpros acontecem prioritariamente pela internet

 Cerca de 150 assistidos solicitaram
voto por correspondência.
Um aposentado concorre

ao Conselho Fiscal

De 27 de abril a 8 de maio de 2009,
 através do site do Serpros,
participantes ativos e assistidos

poderão votar, escolhendo os novos
membros dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal. Será eleito um membro titular e
dois suplentes para cada Conselho.
Embora a internet seja a principal forma
de votação nesta eleição, quem solicitou
o direito de votar por correspondência até
o dia 27 de fevereiro poderá fazê-lo.

A ASPAS enviou o formulário para
solicitação de voto por correspondência
junto com envelope de resposta pré-pago
para todos os aposentados e pensionistas,
recebendo de volta cerca de 150 solici-
tações, que foram encaminhadas para a
Comissão Eleitoral.

A lista dos candidatos à eleição dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal do
Serpros foi publicada no site do Fundo
em 16 de março e inclui oito nomes, sen-
do quatro candidatos ao CDE e quatro
ao COF. Os aposentados estão repre-
sentados por Paulo Fernando Kapp,
candidato ao Conselho Fiscal.

CANDIDATOS AO COF – eleição de
um membro titular e dois suplentes

31 – Niceas de Paula Dias
32 – Paulo Fernando Kapp
33 – Lúcia Helena B. Santos de Almeida
34 – João Paulo Jesus Cruz

CANDIDATOS AO CDE – eleição de
um membro titular e dois suplentes

11 – Mauro Roberto Simião
12 – Nélson Buzeto
13 – Marcos Benjamim da Silva
14 – Gilberto Carlos Cruz

Paulo Kapp, 58 anos, é do Rio Grande do Sul e no Serpros é aposentado
do PS II, sendo fundador. Sua formação acadêmica é em administração

de empresas e no Serpro atuou como analista de sistemas com
especialização em desenvolvimento empresarial, tendo ocupado vários
cargos de chefia nas áreas de: Transcrição; Planejamento e Controle da
Produção; Assistência Técnica Regional; Suporte Técnico e Administração de Rede; Prestou
Assistência Técnica à Procuradoria da Fazenda Nacional/RS, foi Membro da Comunidade
de Atendimento ao SIASG – Ministério do Planejamento e Secretário Executivo do FQSP-
RS – Fórum de Qualidade do Serviço Público.

Trabalhou ainda como Diretor Vice-Presidente na Procergs – Companhia de
Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, no período de agosto de 2003 a fevereiro
de 2007; foi Diretor Presidente e Secretário Executivo da Gestão de Sistemas de Informação
e Telecomunicações do Estado do RGS – Gesite.

O aposentado também foi Presidente da AFUSPA (Associação dos Funcionários do
Serpro de Porto Alegre) de 1986 a 1990; Representante Regional dos participantes junto ao
Serpros (REPs), desde sua criação até a extinção em 2001; Presidente do Conselho Fiscal
da Coopernorte – Cooperativa de eletrificação Rural  do Litoral Norte do RS em 2004 e 2005
e atual Secretario Geral. É ainda membro titular do Conselho Deliberativo da ASPAS.

Quem é Paulo Kapp

nio Gato desabafa:
“Como todos sabem,
meu processo contra o
Serpros é uma respos-
ta a outra ação ilegal
do CDE, que em outu-
bro de 2007 cassou
meu mandato de con-
selheiro alegando que
feri o código de ética
da entidade quando, na verdade, o meu
único crime foi pedir informações sobre o
PS I. Mesmo reintegrado, perdi 14 meses
do meu mandato e agora ainda querem me
impedir de concorrer à reeleição exata-
mente por ter recorrido à Justiça, o que
fere nossa Carta Magna, que em seu arti-
go 5, Inciso XXXV afirma que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciá-
rio lesão ou ameaça a direito.”
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A ASPAS, enquanto entidade, não
apóia qualquer candidato (eventuais
apoios de diretores e conselheiros são
em nome pessoal), mas tradicional-
mente, como faz em todas as eleições

do Serpros, divulga as informações dos
candidatos aposentados, que neste ano,
é apenas um, Paulo Fernando Kapp,
concorrente à vaga no Conselho Fiscal.
Conheça os candidatos:

Luiz Antonio Gato,
Diretor-presidente
da ASPAS

D

Eleições para os Conselhos do Serpros acontecem prioritariamente pela internet


