
INFORME ASPAS – Nº 28 – Julho de 2009 Acesse: www.aspas.org.br�����

Impresso Especial
9912166057/2007

DR-RJ
ASPAS

CORREIOS

Saldamento do PS I atinge ativos e assistidos
ASPAS trabalha para que proposta não onere os participantes

Esta edição tem como destaque as
linhas gerais da proposta de
saldamento do PS I, alternativa

para o equacionamento do déficit do
plano que está sendo discutida pela Di-
retoria e Conselho Diretor do Serpro e

A implantação da proposta de sal-
damento do PS I, que está sendo de-

lineada pelo SERPROS com suporte de
assessoria técnica especializada, se apro-
xima e agora os participantes começam
a tomar conhecimento da mesma.

A ASPAS, através da sua Comissão
Técnica e com o apoio de nossa assesso-
ria jurídica, tem procurado aprofundar a
proposta de saldamento como alternati-
va para o equacionamento do déficit do
plano, como também vem reivindicando
do SERPROS o conhecimento das linhas
mestras da proposta de saldamento e ex-
plicitando que, qualquer que seja a solu-
ção, o importante é que os participantes
– ativos, aposentados e pensionistas –
não sejam onerados. Já ficou muita cla-
ra a nossa posição de que a patrocinado-

Palavra de ordem: mobilização
ra deve assumir integralmente o equacio-
namento do déficit e de que a solução en-
contrada terá que contribuir para o equilí-
brio sustentável do plano.

 Agora falta a vez e a voz dos partici-
pantes e, portanto, a palavra de ordem é
mobilização. É preciso que cada um se
interesse, leia com atenção nossos comu-
nicados, como a matéria sobre o saldamen-
to que publicamos nas páginas 4 e 5, par-
ticipe das reuniões promovidas pela AS-
PAS e procure conversar com os demais
participantes do seu relacionamento, apo-
sentados e ativos, mostrando nossa preo-
cupação com o saldamento sustentável e
sem ônus para os participantes. É preciso
união em torno de nossa associação e de
nossas entidades sindicais (Fenadados e
Sindpd´s), para a defesa dos nossos inte-

resses, de modo que possamos, juntos,
influir no processo de equacionamento
do déficit. Nós da ASPAS estamos à dis-
posição para explicar as linhas gerais da
proposta e como isso afeta nossa contri-
buição e a solidez do plano. Precisamos
que você também esteja.

 Se calarmos agora, depois será
impossível cobrar o que quer que seja,
pois o direito caminha lado a lado com
o dever. O dever de participar, de lu-
tar, de defender a bandeira justa e dig-
na de um plano de previdência priva-
da saudável, a favor dos participantes.
Venha fortalecer a ASPAS. Procure os
membros da diretoria e dos conselhos.
Vamos juntos definir uma ampla mo-
bilização que sensibilize a patrocina-
dora para os nossos interesses. Mãos
à obra. Contamos com você!

Luiz Antonio (Gato) Martins
Presidente da ASPAS

pelo Conselho Deliberativo do Serpros,
com previsão de implantação em janei-
ro de 2010.  Em entrevista, Luiz Anto-
nio (Gato) Martins explica o termo sal-
damento e como ele afeta tanto os ati-
vos como os aposentados e pensionis-

tas. O Presidente da ASPAS enfatiza
ainda ações que precisam ser tomadas
em conjunto, de modo a resguardar o
direito dos participantes e garantir o
equilíbrio do plano também no futuro.
Confira nas páginas 4 e 5.
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Saveiros em voga na Bahia
Conselheiro da ASPAS participa de projeto para

manter este patrimônio cultural

Agildo, como surgiu essa
paixão pelos saveiros? Foi an-
terior a sua aposentadoria?

Desde menino, meu prazer era
ir ao Elevador Lacerda e ficar
observando os saveiros lá de
cima. Achava lindo, mas nunca
pensei que um dia teria um da-
queles. A vida foi seguindo seu
rumo e eu vim para o Rio. Traba-
lhei no Serpro, como analista de
sistemas, de 1975 a 1996, quando me apo-
sentei. Permaneci no Rio até 2003; naquele
ano, voltei a morar em Salvador, mas nem
me lembrava mais de saveiro. Aí, um ami-
go muito próximo começou a me chamar
para fazer uns passeios de saveiro, e eu e
minha esposa, Ildé, que também é aposen-
tada pelo Serpro e associada da ASPAS,
topamos. Um dia o dono do saveiro, Mes-
tre Bartô, já muito idoso, quis vendê-lo,
então eu, Ildé, mais um grupo de quatro
amigos, Pedro Bocca, Malacá, Regina e
Bira, acabamos comprando, até por insis-
tência do mestre. O Sombra da Lua, esse
é o nome do saveiro, tinha, na época, 78
anos (hoje tem 84), um barco à vela, sem
cheiro de combustível, 40 pés de madeira
plainando na Bahia, sem ouvir um ruído,
é maravilhoso.

Os saveiros tiveram participaram
destacada na vida histórica no Brasil?

Com certeza, os saveiros são embar-
cações lindas, com muita história e tra-
dição. Desenvolveram o Recôncavo da
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Baía de todos os Santos, parti-
ciparam dos ciclos da cana de
açúcar, do fumo, e toda produ-
ção da região de Salvador. Par-
ticiparam também da indepen-
dência da Bahia, com o herói
João das Botas, que combateu
a frota portuguesa com os sa-
veiros armados com canhões.

E esse patrimônio é con-
servado?

Até a década de 60, tínhamos mais
ou menos 1.600 saveiros, foi quando as
estradas começaram a sofrer melhorias
importantes e o transporte de mercadori-
as por saveiros foi rareando, rareando, até
que hoje só existem 23 embarcações des-
sas, todas muito antigas e precisando de
reformas urgentes.

O Sombra da Lua nós reformamos,
colocamos banheiro, ducha para banho,
painel solar. O barco ficou sensacional,
só que em todos os passeios que fazía-
mos, atingindo um total de 56 ilhas na
Baía de Todos os Santos, reparávamos
que os demais saveiros estavam, na sua
maioria, caindo aos pedaços. A partir daí
resolvemos fundar a Associação Viva
Saveiro, para, com uma entidade divida-
mente legalizada, poder angariar fundos
e obter condições de reformar outros sa-
veiros e assim manter o patrimônio para
esta e as futuras gerações.

E a empreitada foi bem sucedida?
Em parte. Nossa associação hoje con-

ta com 15 associados,  e conseguimos
reformar, além do nosso, o 15 de Agosto,
e agora estamos reformando o Sempre
Feliz. As dificuldades financeiras são
muito grandes, porque o dinheiro vem dos
associados mesmo. Tivemos uma ajuda
do Yatch Clube, que assumiu a manuten-
ção do 15 de Agosto, depois que ele foi
reformado, mas para as reformas em si
estamos tentando a captação de recursos
junto a órgãos de governo e grandes em-
presas, amparados pela Lei Ruanet, pelo
Faz Cultura e outras previsões legais.

A  Associação tem outros projetos?
Sim, muitos. Queremos fazer um gibi

em quadrinhos contando a história dos sa-
veiros, temos um projeto de criar o savei-
ro-escola, ensinando essa arte centenária,
e o projeto de criar o museu do saveiro, aju-
dando a resgatar a importância dessas em-
barcações na independência da Bahia.

Que recado você daria aos aposen-
tados e pensionistas da ASPAS?

Acho que a gente se aposenta e deve
curtir, sem medo de ser feliz. Quando
voltei para a Bahia, me dediquei ao la-
zer, aos passeios de saveiro com minha
mulher, meus amigos, aí foi e é curtição.
Temos um ambiente muito bom, uma
amizade sadia que possibilita tocar pro-
jetos bonitos juntos. Isso dá prazer.

Sou também conselheiro da ASPAS e
seu representante em Salvador, fazendo
a ponte entre a ASPAS e os associados
baianos, o que me dá muitas alegrias.

“Um barco à vela, sem
cheiro de combustível,

40 pés de madeira plainando
na Bahia, sem ouvir um
ruído, é maravilhoso”

Agildo Brandão
Moreira, Conselheiro
Deliberativo da ASPAS

Agildo Brandão Moreira, Conselheiro Deliberativo da ASPAS aposentado há 13
anos, há seis anos se dedica à arte de restaurar os saveiros existentes em Salvador,

garantir as manutenções e inclusive viabilizar sua auto-sustentabilidade. Agildo
possui, em sociedade, o saveiro Sombra da Lua (foto) e participa da Associação
Viva Saveiro, que luta para criar o Museu do Saveiro e o estaleiro-escola, entre
outros projetos ambiciosos. Em entrevista, ele nos conta um pouco dessa experiência.
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Saldamento do PS I sem ônus para os participantes
está entre as prioridades do segundo semestre

O Conselho Deliberativo da
ASPAS se reuniu nos dias 17
e 18 de junho para definir as

prioridades da Associação para o
segundo semestre de 2009. Entre as
medidas aprovadas, destaque para a
articulação com os Conselheiros
deliberativos eleitos do Serpros, com
a Fenadados e com os Sindicatos de
Processamento de Dados, com o
objetivo de não onerar os par-
ticipantes em função da proposta de
saldamento do PS I.

Na mesma reunião, foi aprovado
o relatório da Diretoria sobre a
execução do orçamento da ASPAS até
o primeiro  trimestre de 2009, ao
mesmo tempo que  Conselho Fiscal
aprovava o balancete contábil do
mesmo período.

Estes documentos podem ser
consultados na secretaria da As-
sociação e estão disponíveis no sítio
www.aspas.org.br.

Conheça as prioridades da ASPAS para o 2º semestre

Na mesa, Luiz Antonio (Gato), Diretor-Presidente,
Hélio Gehrke, Presidente do Conselho Deliberativo,
Maria Lúcia Campos,Conselheira Secretária, e
Haroldo Ramos, Diretor Administrativo-Financeiro

Conselheiro Iwanoy festejou 90 anos
em reunião mensal da ASPAS

Durante a reunião mensal da ASPAS
com seus associados no Rio de Ja-

neiro, realizada dia 3 de junho no audi-
tório do SindPD, o Conselheiro Delibe-
rativo Iwanoy de Souza Cavalcanti, pre-
sença sempre constantes nos encontros
promovidos pela ASPAS, foi surpreen-
dido com o ‘Parabéns pra você’.

O Conselheiro recentemente com-
pletou 90 anos e continua mantendo
ótima forma e disposição, participan-
do inclusive de outras atividades vo-
luntárias. “Iwanoy é um exemplo para
todos nós. Além de ser um dos sócios
fundadores da ASPAS, mantém-se na
luta pelos direitos dos assistidos do

Serpros e é sempre muito atuante e
participativo”, afirmou o Diretor-Pre-
sidente da ASPAS, Luiz Antonio Gato.

1. Articular-se com os Conselheiros Deliberativos eleitos do Serpros e
com a Fenadados e os Sindpd´s para que o saldamento do PS I assegure
todos os direitos dos participantes e para que patrocinadora Serpro assuma a
responsabilidade pelo equacionamento do déficit do plano, calculado antes
do aumento de 35% na contribuição ocorrido em outubro de 2008.

2. Defender a redução do percentual da contribuição dos aposentados do
PS I ao nível praticado no PS II. Ou seja, dos atuais 9,26% (nove vírgula
vinte e seis por cento) do valor do benefício para 3% (três por cento), percentual
descontado no PS II.

3. Defender a inclusão no PS II da complementação do auxílio-doença e
da aposentadoria por invalidez para os já aposentados pelo INSS que
continuam empregados no Serpro, benefícios já existentes no PS I.

4. Lutar pela instituição da paridade patrocinadora/participantes também
na Diretoria Executiva do Serpros, com a eleição do Diretor de Benefícios e
do Diretor de Administração, sendo um Diretor eleito pelos ativos e outro
pelos aposentados.

5. Defender a regulamentação da utilização do voto de qualidade (voto de
minerva) do Presidente do Conselho Deliberativo do Serpros nas questões
relacionadas à gestão atuarial e de investimentos e administrativa.

6. Negociar com o Serpro e a Fenadados a inclusão de um representante
dos aposentados e pensionistas na comissão paritária de gestão do Plano de
Saúde do Serpro/Cassi.

7. Defender mensalidade com valor único, não diferenciado por idade, no
Plano de Saúde do Serpro/Cassi, a reabertura das inscrições para os
aposentados e pensionistas ainda fora do plano e melhorias no atendimento
hospitalar e na recuperação pós-hospitalar, bem como no apoio na compra
de medicamentos necessários para a recuperação.

8. Participar, com as entidades congêneres, da luta pela recuperação/
manutenção do poder aquisitivo dos benefícios do INSS, incluindo a
substituição do INPC por índices que medem o custo de vida dos aposentados.

9. Elaborar propostas para a recuperação/manutenção das com-
plementações de aposentadoria do PS I e PS II.

10. Realizar convênios com escritórios de serviços advocatícios para apoio
jurídico aos associados da ASPAS em todas as regionais do Serpro.

11. Conquistar 300 novos associados efetivos, entre os já aposentados, e
500 associados convidados, entre os participantes ativos que estão a cinco
anos ou menos da aposentadoria pelo Serpros.

12. Finalizar o recadastramento de todos os atuais associados da ASPAS.
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Acompanhando de perto a proposta de
saldamento do PS I, como alternati-

va para o equacionamento do déficit do
plano, a ASPAS se reuniu com a Diretoria
Executiva do Serpros no dia 19 de junho.
O saldamento, que de acordo com os diri-
gentes do fundo de pensão tem o objetivo
de assegurar maior segurança ao plano,
está em fase final de elaboração por con-
sultoria externa especializada em gestão
atuarial.

As linhas gerais da proposta de salda-
mento, cuja previsão de implantação é em
janeiro de 2010, já foram apresentadas à

Equacionamento do déficit do PS I: saldamento em destaque
Aspas e Diretoria Executiva do Serpros discutem o tema

Diretoria e Conselho Diretor do Serpro e
ao Conselho Deliberativo do Serpros.

Os representantes da ASPAS manifes-
taram ao Serpros a importância da partici-
pação da ASPAS, da Fenadados e dos Sin-
dicatos de Processamento de Dados na de-
finição do modelo de saldamento a ser im-
plementado. “Queremos contribuir não só
para a manutenção dos direitos dos partici-
pantes, mas também para a busca de uma
solução sustentável para o equacionamen-
to do déficit do plano”, declarou Luiz An-
tonio Gato, Diretor-Presidente da ASPAS.

A ASPAS também deixou clara sua
opinião de que o
equacionamento do
déficit deve ser assu-
mido integralmente

Presidente da ASPAS explica o saldamento e sua correlação com o déficit do PS I

Armando Frid e Luiz Roberto Doce, representando
o Serpros, e Luiz Antonio (Gato), Carlos Alberto
Parrini, Hélio Gehrke, Paulo Coimbra, Haroldo
Ramos e Julio Cesar, representando a ASPAS

Informe ASPAS: O que é o saldamento ?
Luiz Antonio Gato: Conforme o

SERPROS Jornal número 128 – feve-
reiro a maio de 2008,o saldamento sig-
nifica o congelamento no presente dos
direitos adquiridos pelos participantes
ativos de um plano BD (Benefício Defi-
nido), como é o PS I, cujo pagamento
dos valores calculados será pago no fu-
turo, quando o participante tiver direito
a requerer ao fundo de pensão o benefí-
cio de suplementação de sua aposenta-
doria. A partir da data do saldamento,
cessam as contribuições dos participan-
tes ativos e da parte correspondente da
patrocinadora.
Especificamente como será o salda-
mento no PS I ?

1. Será calculado o valor da suple-
mentação que o participante ativo teria
direito se ele já tivesse cumprido, na data
do saldamento, os requisitos exigidos
para aposentadoria integral no INSS (35
anos para os homens e 30 anos para as
mulheres);

2. Sobre o valor desta suplementa-
ção, será aplicado um redutor, propor-
cional ao tempo que falta para o partici-
pante completar o tempo exigido para a
aposentadoria integral pelo INSS;

3. O valor da suplementação obtido
após a aplicação do redutor será corri-
gido por um índice de inflação a ser de-
finido (talvez o INPC, que já corrige os
benefícios do SERPROS) e poderá ser
solicitado quando o participante tiver
completado os requisitos mínimos exi-
gidos, ou seja, estar aposentado pelo
INSS, ter completado 53 anos de idade,
para os fundadores, ou 55 anos, para os
não fundadores, e ter se desligado do
SERPRO, mantido o direito de requerer
a suplementação proporcional, situação
em que a suplementação sofrerá uma
nova redução, conforme já ocorre atu-
almente;

4.  A partir da data do saldamento, o
participante deixará de contribuir para
o plano, voltando a contribuir somente
depois de passar a receber a suplemen-

tação do SERPROS, já como participan-
te assistido.
Por que o saldamento é uma das al-
ternativas para o equacionamento do
déficit do PS I ?

Com o saldamento o déficit atual será
substancialmente reduzido, já que terá
que ser feita uma nova avaliação atua-
rial do plano, considerando que os valo-
res da suplementação que os participan-
tes ativos terão direito já foram calcula-
dos (terão apenas correção monetária)
sem considerar eventuais aumentos re-
ais de salário que os participantes pode-
riam ter no futuro até se aposentarem.

Além disso, o plano ficará mais se-
guro, pois não haverá mais a influência
de aumentos reais nos salários dos par-
ticipantes ativos, não previstos nas ava-
liações atuariais anteriores, hoje uma
das principais causas do agravamento do
déficit. E ainda, com o valor da suple-
mentação já calculado, deixará de exis-
tir a influência de eventuais reduções nos
benefícios futuros do INSS, que são

Associados assistem
a explanação do
diretor de benefícios
do Serpros sobre o
saldamento

pela patrocinadora, com os valores calcu-
lados antes do aumento de 35% nas con-
tribuições da patrocinadora e dos partici-
pantes, ativos e assistidos, realizado em
outubro de 2008.

Atendendo a convite da ASPAS, Ar-
mando Frid, Diretor-Presidente do Ser-
pros, enviou seu Diretor de Benefícios,
Luiz Roberto Doce, à reunião mensal da
ASPAS do dia 8 de julho, com seus asso-
ciados no Rio de Janeiro. Doce explicou
diretamente aos associados da ASPAS as
linhas gerais da proposta de saldamento
do PS I e apresentou seu cronograma de
implantação.

compensadas – no PS I – pelo SER-
PROS, como ocorreu a partir da cria-
ção do fator previdenciário.
E no futuro, poderá haver novos déficits?

Excluindo os dois fatores acima,
ainda permanecerão dois importantes
fatores de risco para o equilíbrio do PS
I, podendo ocorrer novos déficits. O pri-
meiro, que já está em discussão pela
SPC, é a adoção compulsória de nova
tábua de mortalidade, a AT-2000, que
aumentará os custos do plano.

O segundo fator é a possibilidade
da redução da exigência atuarial para
a rentabilidade dos fundos de pensão,
que está em discussão no Banco Cen-
tral, conforme divulgado na Resenha do
SERPROS número 957, de 07/07/
2009, devido à dificuldade, no atual
cenário econômico-financeiro, dos nos-
sos investimentos conseguirem atingir
a rentabilidade atuarial mínima de 6%
ao ano, acima da inflação, em função
da redução nas taxas de juros. Se hou-
ver esta redução, também serão redu-
zidas as receitas previstas do plano, o
que poderá gerar um novo déficit.
Como será equacionado o atual déficit?

O equacionamento do déficit é um
pré-requisito para o saldamento, pois os
valores das futuras suplementações foram
calculados sem considerar o déficit. Mes-
mo com valor menor, a legislação atual
determina que o equacionamento de dé-
ficit deve ser paritário entre os partici-
pantes, ativos e aposentados, e a patroci-
nadora. Nos saldamentos recentes reali-
zados em fundos patrocinados por em-
presas públicas federais, como o SER-
PRO, na Postalis, os Correios assumiram
a responsabilidade pela totalidade do dé-
ficit e na Prevdata, a Dataprev ficou com
uma parcela maior, cerca de 2/3 do total.
Ainda não há definição se o Serpro assu-
mirá a totalidade do déficit.

Os participantes ativos poderão op-
tar pelo saldamento, como ocorreu na
migração ocorrida em 2001?

O SERPROS informou que não ha-
verá esta opção, pois os saldamentos
da Postalis e da Prevdata foram uni-
versais, ou seja, foram aplicados com-
pulsoriamente para todos os partici-
pantes ativos, conforme exigido pela
SPC (Secretaria de Previdência Com-
plementar), exatamente para reduzir
ao máximo a possibilidade de um novo
déficit no futuro.

O que deverá ocorrer, conforme in-
formado no SERPROS Jornal referi-

do acima, é que os participantes ati-
vos poderão optar por ingressarem
também no PS II, para compensar em
parte a redução na suplementação a
que teriam direito se não houvesse o
saldamento e para continuarem a ter
direito aos benefícios de risco (auxí-
lio-doença, aposentadoria por invali-
dez, pensão por morte), que deixarão
de existir no PS I após o saldamento.
Neste caso, aqueles que optarem, ao
se aposentarem, receberão dois bene-
fícios do SERPROS, um de cada pla-
no, além do benefício do INSS.
E para os atuais aposentados e pensi-
onistas, o que significa o saldamento?

O saldamento por si só não afeta-
ria negativamente os aposentados, já
que refere-se aos valores das suple-
mentações futuras dos atuais ativos.
Porém, como o saldamento faz parte
da solução para o déficit, fica o ques-
tionamento de como o mesmo será
equacionado.

O saldamento pode não ser
contrário aos participantes,
desde que sejam assegura-

dos os tópicos abaixo. Estamos tra-
balhando para que ASPAS, os Con-
selheiros eleitos do CDE e as enti-
dades representativas dos partici-
pantes ativos, a Fenadados e os Sin-
dicatos de PD, trabalhem unidos em
defesa dos nossos interesses. Essa é
a nossa prioridade neste segundo
semestre.

1. O déficit deve ser equaciona-
do integralmente pela patrocinado-
ra, já que consideramos ser de sua
responsabilidade as causas do mes-
mo, inclusive com o cancelamento do
aumento de 35% nas contribuições,
ocorrido em outubro de 2008;

2. Previamente ao cálculo do dé-
ficit a ser equacionado, a tábua de
mortalidade AT-2000 deve ser ado-
tada e reduzida a exigência atuarial
de rentabilidade dos nossos investi-
mentos, com o decorrente aumento no

Como devemos agir para proteger nossos direitos?
déficit sendo assumido pela patroci-
nadora, de modo a reduzir mais ain-
da a possibilidade de novos déficits;

3.  Ainda previamente ao cálculo
do déficit a ser equacionado, deve
ser reduzido o percentual da contri-
buição dos aposentados do PS I ao
nível praticado no PS II, ou seja, dos
atuais 9,26% (nove vírgula vinte e
seis por cento) para 3% (três por
cento) do valor do benefício, o que,
além de fazer justiça aos atuais apo-
sentados do PS I, ajudará a reduzir
as perdas dos futuros aposentados;

4. A patrocinadora deve fazer um
aporte financeiro no PS II, como
ocorreu quando da migração de 2001,
para permitir que os participantes ati-
vos que optarem sejam considerados
com a idade de ingresso no PS I, de
modo a reduzir a parcela da contri-
buição para benefícios de risco, au-
mentando, em conseqüência, a par-
cela destinada à formação da sua ren-
da de aposentadoria.

Com o saldamento, o déficit atual
será substancialmente reduzido, porém,

fica o questionamento de como o
mesmo será equacionado.

Luiz Antonio (Gato) Martins
Presidente da ASPAS
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Izabel Rosário, gerente
da divisão de Atendi-
mento ao Participante do

Serpros, se aposentou no dia
29 de maio, aos 35 anos de
trabalho, sendo quatro no
Serpro e 28 no fundo de pen-
são. Antes de sair do posto,
Izabel nos brindou com uma
entrevista publicada no site
da ASPAS onde conta um

Redução do Imposto de Renda: novas ações já
entram com valor do retroativo calculado

Procedimento acelera tramitação no Juizado Especial

Para acelerar a tramitação das
ações que visam reduzir o descon-
to do imposto de renda relativo aos

benefícios pagos pelo SERPROS, inclu-
indo a recuperação dos valores pagos a
mais nos últimos cinco anos, em razão da
tributação indevida das contribuições para
a previdência complementar no período en-
tre 1989 a 1995, e facilitar a entrada de
ações para associados residentes fora do
Estado do Rio de Janeiro, a ASPAS fir-
mou convênio com o escritório jurídico
Antonio Vieira Advogados Associados.

Pela parceria, é feita uma avaliação pré-
via da situação do aposentado, mediante
apresentação de documentos na ASPAS (a

lista completa pode ser obtida na secretaria
da Associação, de segunda a sexta-feira,
de 13h às 17h, pelo telefone (21) 3289-
1485, ou no site www.aspas.org.br).

Uma vez confirmado que é vantajoso
ingressar com a ação (situação da maio-
ria dos associados que retêm imposto de
renda na fonte), passa-se ao cálculo do
valor retroativo a ser recebido, do qual
depende o ajuizamento da ação judicial.

“O associado paga R$ 150,00 pelo ser-
viço do cálculo dos valores a receber. Se o
resultado for até R$ 27.900 (sessenta sa-
lários mínimos), optamos pelo Juizado Es-
pecial Federal. Lá, não há custas, a não
ser em caso de recurso, e o processamento

A Associação Nacional dos
Participantes de Fundos

de Pensão, Anapar, reivindicou
ao Ministério da Fazenda que
a decisão do STJ, que já con-
siderou indevida a tributação
do IR no período entre 1989 e
1995 aos participantes de fun-
do de pensão, seja aplicada a
todos que façam jus ao benefí-
cio, independente de entrarem
ou não com ação.

 Para o Dr. Antonio Vieira,
mesmo que a Anapar obtenha
êxito no seu pleito, o tratamen-
to que a Receita Federal dá
para restituição de valores é o
pior possível. “Os procedimen-
tos administrativos, como este
que a Anapar defende, são mui-
to demorados. Temos casos de
restituição de IR sobre PDV,
por exemplo, que ultrapassam
dez anos.Para quem entrar com
ação agora, nossa previsão é
que tudo se esgote em um ano,
no caso do Juizado de Peque-
nas Causas”.

das ações, já munidas
de cálculo, tem anda-
mento mais simples e
rápido do que na Justi-
ça Federal Comum” es-
clareceu Dr. Antonio
Vieira, advogado à
frente das novas ações.

Valores acima de R$ 27.900 seguem
a tramitação normal, mas como o assun-
to já está pacificado no Superior Tribu-
nal de Justiça, o andamento também ten-
de a ser agilizado.

Para aqueles que já entraram com ação
com o Dr. Afrânio Amaral, não há mudan-
ças. É só acompanhar a fase da ação e
acelerar o envio de documentos que se-
jam requeridos pelo advogado.

Anapar solicita ao
Ministério da Fazenda que

aplique imediatamente
a decisão do STJ

Dr. Antonio Vieira

Gerente de atendimento se
aposenta após 28 anos no Serpros

Izabel é o tipo de pessoa em que não resta
a menor dúvida. Sempre foi um privilégio
conviver com Izabel, tratando de assuntos
referentes a aposentadoria privada. Era gra-
tificante porque Izabel falava com compe-
tência, e ao mesmo tempo falava com o co-
ração. Ao falar sobre o Serpros, Izabel fala-
va sobre pessoas, sobre suas dificuldades,
seus medos, seu futuro, enfocando sempre o
lado bom da vida. Ao tomar conhecimento
das dificuldade dos participantes, ficava
evidenciado o seu  envolvimento na solução
dos problemas apresentados, trazendo sem-
pre uma orientação segura e confortável.
Sempre recebi de Izabel palavras de confi-
ança, orientação e firmeza. Aprendi a admi-

Izabel Rosário

Participante de Recife manda seu carinho à recém aposentada Izabel

pouco do seu novo sistema de
vida, a questão emocional, as
mudanças na administração
do tempo, do lugar com a fa-
mília, enfim, do novo plane-
jamento de sua vida.

Em nome da ASPAS, o
presidente Luiz Antonio
(Gato) Martins declarou:
"Izabel é uma pessoa muito
querida nossa, realizou um

trabalho
excelente
de apoio
aos aposentados e ativos
esses anos todos e agora,
na sua aposentadoria, nada
mais justo que agradecer
sua eficiência, simpatia e
companheirismo. A ASPAS
aguarda de braços abertos
sua nova associada”.

rá-la, não apenas como profissional, por-
que nunca houve dúvida, mas principalmen-
te como pessoa, pela forma humana com que
ouvia as mesmas, evidenciando o seu com-
promisso, ratificando seu respeito e carinho
por todos, sempre demonstrando sua satis-
fação pelo seu trabalho.

Não posso deixar de mencionar a sua for-
ma educada, elegante, fina no seu dia, eviden-
ciando sempre a grandeza do seu caráter, mol-
durado com a dignidade que lhe é peculiar. Iza-
bel será bem sucedida em qualquer atividade
que desempenhar. Não tenho a menor dúvida
que será sempre feliz. Um grande abraço!

Edson Pereira da Silva
Serpro Regional Recife

Informe Aspas Nº 28 - Julho de 2009  7

Em uma tentativa de compensar eventuais perdas de
aplicação face à nova realidade econômica do país,

com juros menores, o governo decidiu mexer nas re-
gras de aplicação dos fundos de pensão fechados. Ha-
verá maior flexibilidade para aplicações em rendas vari-
áveis e ampliação do teto para imóveis, aumentando na

Novas regras permitem mais ousadia nos
investimentos de fundos de pensão

 O Serpros avalia como positiva as no-
vas regras que o governo vai baixar para
permitir que os fundos de pensão pos-
sam investir mais em ações e imóveis,
inclusive no exterior?

Sim. As medidas serão importantes aos
fundos de pensão nesse momento em que
a redução das taxas de juros dificultam o
alcance da rentabilidade das metas atua-
riais dos fundos. Mas, importante ressal-
tar, que as análises de risco/retorno, bem
como das carcterísticas dos planos de be-
nefícios devem continuar a prevalecer no
momento das aplicações em ativos desses
segmentos e também nos de renda fixa.
Como o Serpros pretende se adaptar a
esta nova situação?

As regras de investimentos relativas
aos fundos de pensão devem ser definidas
através da política de investimentos apro-
vada pelo Conselho Deliberativo (CDE),
conforme preceitua a legislação. O Comitê
de Aplicações do Serpros, tão logo sejam
aprovadas as alterações na lei, estudará o
assunto e apresentará ao CDE as possíveis
propostas de revisões da política de inves-
timentos vigente. Por oportuno, importante
reiterar a informação de que as Políticas de

Investimentos de 2003 a 2009 (na
íntegra) encontram-se disponí-
veis no portal do Serpros para
consulta dos participantes e de-
mais interessados.
Atualmente qual o percentual
de investimento do PS I e PSII?

Em 30.04.2009 esses eram
os percentuais de alocação nos
segmentos:

PS I: Renda Fixa – 87,4%; Renda Va-
riável - 6,0%; Empréstimos/Financiamen-
tos – 3,2%; Imóveis - 3,5%

PS II: Renda Fixa – 83,1%; Renda
Variável – 12,7%; Empréstimos./Finan-
ciamento – 2,4%; Imóveis – 1,8%
As perdas que o fundo sofreu, consi-
derando a crise internacional, já fo-
ram amenizadas?

Em verdade, o que ocorreu foi uma
desvalorização contábil da carteira de ren-
da variável, uma vez que o Serpros não
executou vendas nesse período e, portan-
to, não realizou efetivamente as perdas.
Em 2009, a carteira de ações, até o mo-
mento, teve uma valorização de aproxi-
madamente 26%, bem superior à meta atu-
arial dos planos de benefícios (5%). O Ser-

pros continua adotando algumas
medidas de rebalanceamento do
perfil da carteira de renda variá-
vel visando adequá-la a um novo
momento da economia.
Com que periodicidade os in-
vestimentos do fundo são ana-
lisados e qual a formação dos
profissionais responsáveis por
essas análises?

A análise dos investimentos do Ser-
pros é realizada diariamente através de
mecanismos de controles bem definidos.
Todos os analistas da área de investimen-
tos têm nível superior além de cursos de
extensão. Atualmente, o Serpros imple-
menta reciclagem de seus analistas atra-
vés de palestras, seminários e reuniões
técnicas junto a instituições financeiras
e consultorias. Importante afirmar que
tanto o Conselho Deliberativo (CDE)
quanto o Conselho Fiscal (COF) do Ser-
pros fazem o acompanhamento periódi-
co de todos os investimentos da entida-
de. Os investimentos do Serpros somen-
te são realizados mediante a aprovação
formal do Comitê de Aplicações da enti-
dade (CAP).

A ação movida pela ASPAS contra o
aumento de 35% na contribuição dos par-
ticipantes do PS I, aprovado em outubro
de 2008 graças ao voto de minerva do
Presidente do CDE, contra o voto con-
trário dos conselheiros eleitos, está atu-
almente na fase de produção de provas..

Para o escritório jurídico que represen-
ta a ASPAS, Antonio Vieira Advogados
Associados, o momento é fundamental para
garantir a vitória judicial aos aposentados
filiados à associação: “O objetivo desta
ação não foi apenas cancelar o aumento de
35% na contribuição dos aposentados, mas
provar que o equacionamento do déficit do
plano não foi bem resolvido com a decisão
do CDE. Além disso, estamos solicitando

PS I: Ação contra os 35% entra em fase de provas
a ampla divulgação aos participantes do
trabalho técnico do SERPROS para o sal-
damento do plano, como parte do equaci-
onamento do déficit, atendendo as normas
de “boa governança” impostas pelo Con-
selho de Gestão da Previdência Comple-
mentar  - CGPC que determina a transpa-
rência dos atos de gestão dos fundos de
pensão aos seus participantes.”

 Dr. Antonio Vieira explicou ainda que
é preciso saber exatamente que percentual
do déficit se deveu a erros de gestão, cuja
responsabilidade seria exclusiva da patro-
cinadora, e que percentual foi resultado de
déficit atuarial, situação em que o déficit
teria que ser igualmente dividido entre par-
ticipantes e patrocinadora: “Sabemos que

não foram só problemas atuariais, como a
mudança da tábua de longevidade, por
exemplo, que contribuíram para aumentar
o déficit do plano. Temos as questões do
aumento salarial que vem sendo praticado
pelo Serpro, acima das metas previstas, sem
que a Fundação fizesse a cobrança da co-
bertura do custeio apropriado. Nesse caso,
a responsabilidade pelo déficit é exclusiva
da Patrocinadora”.

A expectativa do escritório de advoca-
cia contratado pela ASPAS é que, após a
fase de formação das provas, o processo vá
para a fase de sentença, ou seja, existe pos-
sibilidade da sentença ser proferida ainda
este ano, antes da implantação da proposta
de saldamento do PS I.

Luiz Augusto Macedo

mesma proporção tanto a possibilidade de maior rendi-
mento quanto de maior risco do negócio.

 Para tratar do tema, que afeta diretamente a ren-
tabilidade dos planos PS I e PS II, conversamos com
Luiz Augusto Macedo, Diretor de Investimentos do
Serpros.
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Os participantes ativos, apo-
 sentados e pensionistas ele-
geram por larga maioria os
novos conselheiros do Ser-

pros: Mauro Roberto Simião, partici-
pante ativo da SUPDE de Curitiba elei-
to para o CDE, com 1014 votos, e Pau-
lo Fernando Kapp, aposentado de Por-
to Alegre e também membro do Conse-
lho Deliberativo da ASPAS, para o
COF, com 1016 votos. Ambos tiveram
quase a soma dos votos dos três outros
candidatos que concorreram para cada
um dos Conselhos.

Para o Presidente da ASPAS e ex-
conselheiro do Serpros, Luiz Antonio
Gato, o recado foi claro: “A defesa in-
transigente da democracia e da legali-
dade no Serpros, o equacionamento do
déficit do PS I sem aumento nas contri-
buições dos participantes e o fortaleci-
mento do fundo de pensão foram a base
da plataforma dos dois candidatos. O
resultado das urnas demonstrou o total
apoio dos participantes a essas bandei-
ras”, afirmou.  

A questão da democracia também se
manifestou no depoimento do atual con-
selheiro eleito Thadeu Portela: "O resul-
tado da eleição é um termômetro que in-
dica necessidade de aprimoramento da
democracia no SERPROS”. O conselhei-
ro eleito Waldemiro Schneider demons-
trou sua expectativa de que os novos con-
selheiros se foquem em assuntos do inte-
resse dos participantes: “Nos últimos dois
anos, algumas discussões políticas toma-
ram um tempo precioso nas reuniões do
CDE e o desfecho não foi favorável ao
Serpros. Espero que, com a reformula-
ção dos CDE e COF, esses assuntos se-
jam enterrados”.

Mauro Simião e Paulo Kapp são eleitos conselheiros
do Serpros por ampla maioria dos votos

Caríssimos Participantes.

É chegada a hora do registro público do nosso agradecimento, por termos
tido a honra de ter recebido a maioria absoluta dos votos de vocês, para ocu-
parmos por quatro anos uma cadeira em cada um dos Conselhos do Fundo de
Previdência Complementar instituido pelo SERPRO, o nosso SERPROS Fun-
do Multipatrocinado.  

Certamente esta foi uma vitória da democracia e da legalidade que mobili-
zou mais de dois mil participantes que fizeram questão de influir na decisão,
não delegando a ninguém aquilo que é seu na essência: o direito e o dever de
definir quem os estará representando na gestão e nos rumos do seu SERPROS.

Vamos fazer todos juntos o que o Conselheiro eleito Luiz Antonio (Gato)
Martins externou recentemente no seu depoimento ao Boletim Eletrônico da
ASPAS: “O SERPROS precisa de união dos nossos melhores esforços, tanto
da patrocinadora, como dos participantes. E isto só se consegue com absoluto
respeito às diferentes opiniões de todas as suas partes interessadas”. “Espero
que a direção do SERPRO escute com atenção o recado dado pelos partici-
pantes. Especialmente neste momento em que, enquanto patrocinadora, terá
que também nomear os substitutos dos seus conselheiros que terminam o man-
dato no CDE e no COF e não podem mais ser reconduzidos”. 

Nossa plataforma foi escolhida pela maioria, portanto ela será o nosso nor-
te. Haveremos de ajudar a equacionar importantes questões que afetam os
interesses dos Participantes Ativos, Aposentados e Pensionistas, tais como o
déficit do PS I e a equidade de tratamento para os aposentados pelo INSS e
ainda participantes ativos do PS II. Seremos obstinados, também, na busca do
avanço no necessário ideal de termos paridade real em toda a gestão do nosso
SERPROS, o que inclui eleições também para a Diretoria e a regulamentação
do uso do Voto de Qualidade em todos os órgãos estatutários, como já ocorre
em diversos fundos patrocinados por empresas estatais federais.

Os apoios recebidos de nossos familiares, dos Conselheiros eleitos em exer-
cício dos seus mandatos no CDE - Luiz Antonio (Gato) Martins, Waldemiro
Schneider e Thadeu Portella - e dos amigos e colegas que temos a felicidade
de ter em todos os lugares onde o SERPROS possui participante, somados ao
apoio mútuo alcançado por nós candidatos com plataformas comuns, foram
fundamentais para que pudéssemos vir a ser os seus autênticos e independen-
tes representantes eleitos.

É com satisfação que aqui fazemos o registro da nossa gratidão também
aos que contribuíram, espontaneamente, para que pudéssemos fazer frente
aos gastos diretos com a produção de impressos e despesas de viagem ao Rio
de Janeiro, Brasília, São Paulo e Florianópolis. Todas as despesas foram co-
bertas por nós candidatos, com o auxílio das colaborações recebidas destes
participantes, que residem desde o nordeste até o sul do país.

Neste dia 1º de junho de 2009 seremos investidos como Conselheiros e terá
inicio o nosso mandato. A partir de então, conforme dito durante toda a nossa
campanha, buscaremos contribuir de maneira efetiva para o fortalecimento cada
vez maior do nosso SERPROS.

A Deus e a todos que participaram das eleições, sem exceção, o nosso
Muito Obrigado!

O SERPROS é dos Participantes!
Abraços

MAURO ROBERTO SIMIÃO
Conselheiro Deliberativo eleito – 2009/2013

PAULO FERNANDO KAPP 
Conselheiro Fiscal eleito – 2009/2013

A seguir, o agradecimento dos novos conselheiros eleitos

Mauro Roberto Simião Paulo Fernando Kapp


