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RELATÓRIO PRELIMINAR DA COMISSÃO TÉCNICA 
 

Tema: DÉFICIT DO PS-I 
          
 
1. INTRODUÇÃO 
 

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

ANO RESULTADO 
ACUMULADO 
(R$ milhões) 

S / D VARIAÇÃO 
PERCENTUAL 

ANUAL  

VARIAÇÃO 
PERCENTUAL 
EM RELAÇÃO 

A 2001  
1997 4,7 S   
1998 (9,4) D   
1999 62,6 S   
2000 34,8 S   
2001 (38,9) D   
2002 (153,9) D 296% 296% 
2003 (183,7) D 19% 372% 
2004 (79,8) D (57%) 105% 
2005 (259,1) D 225% 566% 
2006 (nov) (325,8) D 26% 738% 
2006 (dez) (248,9) D (3,9%) 540% 

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

 
Embora SERPROS e SERPRO estejam buscando alternativas de 

solução, a situação é preocupante, pois pode determinar, inclusive, uma 
intervenção por parte da SPC (Secretaria de Previdência Complementar do 
Ministério de Previdência e Assistência Social) para equacionar o déficit, o que 
certamente implicaria o aumento do percentual de contribuição do PS-I, tanto 
dos aposentados e pensionistas (atualmente de 9,26% da suplementação), 
como dos participantes ativos e da patrocinadora. A evolução do déficit exigiria 
em dezembro/2006 um aumento de contribuição da ordem de 100%. 
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Diante desse quadro, a diretoria da ASPAS solicitou à sua Comissão 

Técnica o estudo do assunto, com os seguintes objetivos:  
a) aprofundar a análise da origem, evolução e situação atual do déficit 

do PS-I, a fim de subsidiar a diretoria da ASPAS no tratamento da 
questão com os dirigentes do SERPROS e do SERPRO, de modo a 
oferecer-lhes sugestões voltadas para o equacionamento do déficit, 
que atendam aos interesses dos aposentados e pensionistas; 
    

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

 
O presente relatório, resultado do trabalho da comissão, se propõe a 

analisar a evolução e a composição do déficit, identificando e quantificando 
suas fontes. As considerações ainda são preliminares, pois aguardam  
informações e esclarecimentos solicitados ao SERPROS. Posteriormente, será 
emitida a versão final. 
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2. FONTES DE CONSULTA 
 

Os dados mencionados neste relatório foram extraídos ou calculados a 
partir das seguintes fontes:    

– Balanços do SERPROS de 1995 a 2005; 
– Relatórios de Atividades do SERPROS de 2002 a 2005; 
– Balancetes diversos; 
– Relatórios Gerenciais de Investimentos; 
– Relatórios Gerenciais do COF; 
– DAIEA – Demonstrativo Analítico de Investimentos e 

Enquadramento das Aplicações; 
– Resenhas Semanais; 
– SERPROS Jornal; 
– Termo de Aporte da Migração para o PS-II; 
– Documentos distribuídos no “SERPROS Itinerante” e em outros 

eventos, inclusive naqueles promovidos pela ASPAS; 
– Dados coletados de  participantes. 
  

Para suprir informações não encontradas nas fontes acima, a ASPAS 
solicitou esclarecimentos ao SERPROS, por meio das correspondências abaixo 
citadas, até o momento não respondidas: 

– Ofício ASPAS 054 / 2006 de 05/12/2006 (ANEXO 1) 
– Ofício ASPAS 012 / 2007 de 14/02/2007 (ANEXO 2) 
– Ofício ASPAS 014 / 2007 de 07/03/2007 (ANEXO 3) 
 

Alguns dados, sobre os quais existem dúvidas, foram citados neste 
relatório e também consultados ao SERPROS, para confirmação. 
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3. COMPOSIÇÃO DO DÉFICIT 
 

O déficit acumulado teve, ao longo dos anos, a seguinte composição: 
 

FONTES DO DÉFICIT Valores em milhões de R$ 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Resultado do exercício anterior 34,8 (38,9) (153,9) (183,7) (79,8) (259,1) 
Performance patrimonial  (62,0)     
Alteração em tábuas de 
mortalidade 

 (36,0)     

Alteração em premissas de 
crescimento salarial 

 (14,3)     

Redução de benefícios futuros 
do INSS 

      

Revisão de premissas das 
tábuas de invalidez 

      

Outras alterações de 
premissas 

 (2,7)     

       
       

TOTAL (38,9) (153,9) (183,7) (79,8) (259,1) (248,9) 
Obs:  a) O déficit total de 2006 refere-se ao mês de dezembro, mas poderá sofrer alteração 

quando for divulgado o balanço do exercício. 
b) Os dados necessários para preencher este quadro já foram formalmente solicitados 
ao SERPROS pela ASPAS.. 
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FONTES DO DÉFICIT 
 

Neste capítulo estão relacionados os fatores registrados pelo 
SERPROS, que contribuíram para o déficit.  

 
4.1. PERFORMANCE PATRIMONIAL 

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

Ano Exigência Atuarial (INPC + 6%) Rentabilidade do PS-I 
2001 15,79 % 0,59% 
2002 19,30 % 7,99% 
2003 19,52 % 21,54% 
2004 12,14 % 36,83 % 
2005 11,86 %  2,14 % 
2006   8,74 %  

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

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

  
Ano de 

provisio-
namento 

Título Valor Provisionado 
Total 

(PS-I + PS-II) 
PS-I PS-I 

Atualizado 
2000 Debêntures conversíveis 

DHB 
9,25 5,97 14,00 

2000 Debêntures conversíveis 
INVESC 

4,00 2,49 5,46 

2001 Debêntures conversíveis 
INVESC 

5,30 3,29 7,21 

2001 Debêntures conversíveis 
INVESC 

3,08 1,92 4,21 

2001 Letras de Santa Catarina 37,92 23,96 51,05 
2001 Letras de Santa Catarina – 

estorno do deságio 
3,24 2,05 4,37 

2005 Debêntures não 
conversíveis da Chapecó 

19,54 12,35 20,14 

Total  82,33 52,03 106,44 
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Obs: Os valores atualizados constantes na última coluna foram calculados com base 
no Quadro Ativos Provisionados do RGI (Relatório Geral de Investimentos) de 
dezembro de 2006, disponível no site do SERPROS.  
 
É possível que os valores correspondentes às Letras de Santa Catarina 
e INVESC venham a ser recuperados, caso as providências 
administrativas e jurídicas que estão sendo adotadas pelo SERPROS 
tenham êxito.  
 

4.1.2) TRAVAMENTO DA COTAÇÃO DAS AÇÕES DA KEPLER  
O SERPROS é um dos 4 fundos que, individualmente, possuem 
24,69% do capital da Kepler-Weber, num total de 98,76% das 
ações. As cotações na Bovespa sofreram a partir do final de 2003 
uma acentuada valorização. 
O resultado positivo de 2004, que contribuiu para inverter a 
tendência de crescimento do déficit acumulado, em grande parte 
se deve à valorização da cotação da Kepler, conforme demonstra 
o quadro a seguir: 
 
    Dezembro de 2003 Balanço  de 2004   
Plano Quantidade 

de ações 
Preço 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$ 

milhões)     

Preço 
Unitári
o (R$) 

Valor Total 
(R$ 

milhões) 

Ganho em 
2004 (R$ 
milhões) 

PS-I 15.087.939 2,80 42,25 9,50 143,34 101,09 
PS-II 9.384.617 2,80 26,28 9,50 89,15 62,88 
Total 24.472.556 2,80 68,52 9,50 232,49 163,97 
 
A valorização foi considerada em desacordo com os fundamentos 
econômico-financeiros da empresa e artificial, pois somente a 
parcela restante das ações (1,24%) vinha sendo negociada na 
Bolsa de Valores. Em função disso, o SERPROS travou, por duas 
vezes, para efeitos contábeis, o preço unitário das ações: 
-julho de 2005 – de R$ 9,50, cotação utilizada no balanço de 
2004, para R$6,80, cotação de 31/05, data em que o CDE tomou 
a decisão; 
-julho de 2006 – de R$6,80 para R$1,95, com base em avaliação 
realizada por consultoria externa. 
 
As duas intervenções de travamento provocaram as seguintes 
perdas: 
   

    Balanço 2004 Travamento 2005 Travamento 2006   
Plano Quanti- 

dade de 
ações 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total   
(R$ 

milhões) 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$ 

milhões) 

Perda 
2005 
(R$ 

milhões) 

Preço 
Unitário 

(R$)  

Valor 
Total 
(R$ 

milhões) 

Perda 
2006 

Perda 
Total 
(R$ 

milhões) 
PS-I 15.087.939 9,50 143,34 6,80 102,60 40,74 1,95 29,42 73,18 113,91 
PS-II 9.384.617 9,50 89,15 6,80 63,82 25,34 1,95 18,30 45,52 70,85 
Total 24.472.556 9,50 232,49 6,80 166,41 66,08 1,95 47,72 118,69 184,77 
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Como pode ser observado, somente em relação ao PS-I, houve 
em 2004 uma valorização de R$101,09 milhões, seguida de uma 
perda de R$113,91 milhões em 2006, decorrente dos dois 
travamentos na cotação. 

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

 
4.1.4) TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
As cotas do fundo do empreendimento Terra Encantada foram 
compradas no período de 05/01/1997 a 09/01/1998 totalizando 
R$22,11 milhões. 
Como o empreendimento, ao contrário da expectativa inicial, 
apresentou problemas, em 27/05/1999 as cotas foram utilizadas 
como parte do pagamento de uma transação de troca por um 
terreno na Barra da Tijuca. O valor atribuído às cotas foi de 
R$28,34 milhões. Na ocasião o SERPROS desembolsou R$23,66 
milhões para completar o preço do terreno de R$52,00 milhões. 
Esse terreno foi vendido em 28/11/2005 por R$73,00 milhões. 
Considerando a operação como um todo, em 28/11/2005 houve 
uma perda aproximada de R$49 milhões em relação à exigência 
atuarial do período,  principalmente em decorrência da 
manutenção do terreno sem utilização, gerando despesas e sem 
auferir rendimentos.  
A parcela da perda no PS-I correspondia a cerca de R$30 milhões 
em 28/11/2005. 
Foram solicitadas informações ao SERPROS, no sentido de 
confirmar esses valores. 

 
4.2. MUDANÇAS NAS TÁBUAS DE MORTALIDADE 
O aumento da expectativa de vida significa que, na média, o SERPROS 
deverá pagar benefícios por um período superior àquele anteriormente 
previsto, provocando aumento nas reservas matemáticas e, 
conseqüentemente, no déficit existente. 
Em 2002 a tábua EB7-75 foi substituída pela AT-49, gerando, à época, 
um acréscimo de R$36 milhões no déficit. 
Em março de 2005, a adoção da tábua AT-83 em substituição à AT-49 
gerou novo déficit, da ordem de R$40 milhões, cujo valor exato foi 
solicitado pela ASPAS ao SERPROS. 
 
4.3. PREMISSAS DE CRESCIMENTO SALARIAL 
Houve alterações de premissas de crescimento real de salários na 
patrocinadora, pelo menos nos exercícios de 2002 (R$14,3 milhões) e 
de 2005 (cujo valor ainda não foi informado pelo SERPROS), esta última 
decorrente da criação da gratificação de auxiliares. Alterações dessa  
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natureza, ainda que louváveis, deveriam ser acompanhadas de aporte 
de recursos pela patrocinadora, para cobertura do decorrente 
incremento da reserva matemática. Como isso não foi feito, houve um 
aumento do déficit, transferido, portanto, para todos os participantes, 
inclusive aposentados e pensionistas.  
 
4.4. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS DO INSS 
O fator previdenciário, criado pela Lei 9876 de 26/11/1999, foi um 
artifício encontrado pelo governo para retardar a idade de aposentadoria, 
pois provoca uma redução do benefício pago pelo INSS, redução essa 
que é tanto maior quanto mais cedo (em termos de idade e de tempo de 
contribuição) a aposentadoria é concedida. 
O PS-I , por ser  um plano de benefício definido, é obrigado a compensar 
a redução do benefício do INSS, isto é, a pagar uma  suplementação 
maior, o que afeta negativamente o seu resultado. Em 1999 o efeito da 
implantação do fator previdenciário foi coberto por parte do superávit 
existente, mas, a partir de 2004, quando o INSS passou a mudar 
anualmente as suas tábuas de mortalidade, o fator previdenciário tem 
sido impactado negativamente, causando aumento nos déficits do PS-I.       
 
4.5. REVISÃO DE PREMISSAS SALARIAIS RELATIVAS À TÁBUA DE 

INVÁLIDOS E DE ENTRADA EM INVALIDEZ 
Tem efeito semelhante ao das mudanças das tábuas de mortalidade. 
Dados sobre o impacto aguardam resposta do SERPROS. 
 
4.6. OUTRAS ALTERAÇÕES DE PREMISSAS DE AVALIAÇÃO 
Dados sobre esta fonte aguardam resposta do SERPROS. 

 
4.7. COMBINAÇÃO DE EFEITOS 
Cabe ainda ressaltar que parte dos déficits atribuídos a outros fatores 
como, por exemplo, mudanças em tábua de mortalidade ou alteração do 
fator previdenciário, são propagações de efeitos da alteração da 
premissa salarial em exercícios anteriores, que, portanto, deveriam ser 
compensados por aporte da patrocinadora, mas que, acabam ficando 
mascarados sob rubrica indevida.   
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS POSSÍVEIS ATENUANTES DO DÉFICIT 
 

Neste capítulo estão relacionados fatores que não compõem o déficit 
registrado pelo SERPROS, mas que poderiam ter contribuído para atenuá-
lo, se ações diferentes tivessem sido adotadas. Estão também comentadas 
questões em relação as quais pairam dúvidas sobre as providências 
tomadas pelo SERPROS e/ou SERPRO e, conseqüentemente, sobre os 
impactos no déficit. 

 
5.1. DÉFICIT TÉCNICO DO PS-I NA MIGRAÇÃO PARA O PS-II 
Em 30/03/2001 foi assinado contrato do SERPROS com o SERPRO 
para realização do aporte financeiro necessário para garantir os 
incentivos definidos no regulamento da migração. Posteriormente foram 
assinados dois termos aditivos. 
Como no momento da migração o PS-I estava deficitário, uma parcela 
do aporte realizado pela patrocinadora para viabilizar a migração foi 
utilizada para cobrir a parte do déficit referente aos participantes que 
aderiram ao PS-II. 
Como o SERPRO não efetuou no PS-I aporte correspondente ao déficit 
atribuído aos participantes que não migraram, configura-se aí uma clara 
falta de isonomia entre os dois grupos. 
Além disso, observa-se um descumprimento do contrato de aporte acima 
mencionado que, na sua cláusula primeira, previa que “o Serpro, na 
qualidade de Patrocinador da Entidade e interessado na migração de 
todos os participantes do Plano de Benefícios Serpro para o Plano de 
Benefícios Serpro II (PSII), obriga-se a efetuar o aporte do valor 
destinado a garantir o patrimônio necessário ao equilíbrio econômico-
financeiro dos planos existentes na Entidade, tudo na conformidade do 
aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar, conforme 
Ofício 3420/SPC/COJ de 01/12/2000.”. 
Ressalte-se ainda, como comprovação da afirmação constante no 2º 
parágrafo deste item, que para a parte do aporte correspondente às 
Letras de Santa Catarina, foi prevista a devolução ao SERPRO, na 
hipótese de sucesso no ressarcimento desses títulos. 
Dados sobre o déficit foram solicitados ao SERPROS e aguardam 
resposta. 
 
5.2. NOTAS DO TESOURO NACIONAL 
De acordo com faculdade prevista na Resolução CGPC 04/2002, em 
agosto de 2003 o CDE aprovou solicitação à SPC para registrar, em 
rubrica de resultados a realizar, o excedente dos juros (cerca de R$105 
milhões à época, correspondendo a  R$124,3 milhões em 31/12/2005) 
dos cerca de R$220 milhões das Notas do Tesouro Nacional adquiridas 
pelo SERPROS naquele ano, com o compromisso de mantê-las até o 
vencimento (2021 e 2031). Embora a expectativa tenha sido frustrada 
com a revogação em 2006 da Resolução CGPC 04, caberia ao 
SERPROS realizar um questionamento jurídico, já que compra foi 
motivada pela Resolução do CGPC e a solicitação, encaminhada  
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durante sua vigência, não foi examinada por inércia da SPC. Cabe 
ressaltar  que outras fundações tiveram o pedido atendido. 

 
5.3. GERAÇÃO FUTURA 
O PS-I originalmente trabalhava com o conceito de “geração futura”, isto 
é,  previa a hipótese de ingresso de novos participantes, conforme 
consta nos balanços até o exercício de 1996. Como o PS-I foi fechado a 
novas adesões a partir de 1997, e não há registro de correspondente 
aporte de recursos pelo SERPRO, conclui-se que parte do superávit foi 
absorvida para garantir reservas técnicas compatíveis. Essa redução do 
superávit se refletiu no atual déficit do PS-I. 
A partir da análise dos diversos balanços, é possível calcular que o valor 
da geração futura em 1997 era cerca de R$49 milhões. A parcela 
correspondente ao PS-I, atualizada até dezembro/2006 pela 
rentabilidade real do plano, atinge valor de R$ 83,38 milhões. 
Aguarda-se informação do SERPROS em relação a essa questão. 
 
5.4. QUEBRA DE SOLIDARIEDADE NA MIGRAÇÃO 
Parte dos participantes do PS-I tem a convicção de que a migração 
provocou a quebra de solidariedade no plano, isto é, que a alteração do 
perfil da massa no PS-I provocou  um déficit não coberto pela 
patrocinadora. A suspeita decorre de falta de esclarecimentos 
adequados, apoiados por demonstrações numéricas referentes à 
migração.  
Algumas perguntas sobre o tema foram encaminhadas ao SERPROS e 
aguardam resposta.  

 
5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS PATRIMONIAIS EM FUNÇÃO DA  

MIGRAÇÃO 
Não foram divulgados pelo SERPROS os percentuais de participação do 
PS-I e PS-II no patrimônio após a migração e tampouco os critérios que 
nortearam a segregação física dos itens patrimoniais entre os planos, 
bem como a relação efetiva dos itens alocados ao PS-I e PS-II. 
Uma análise da distribuição de alguns ativos patrimoniais entre os 
planos permite constatar uma certa uniformidade, como demonstra o 
quadro a seguir, mas mostra uma divergência em relação aos 
percentuais divulgados referentes à distribuição das reservas na 
migração (46% para o PS-I e 54% para o PS-II). É possível que esses 
percentuais, ao contrário dos constantes no quadro abaixo, se refiram 
exclusivamente aos benefícios a conceder dos dois planos. 
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Item PS-I PS-II 

Valor ou 
Quantidade 

% Valor ou 
Quantidade 

% 

Kepler (quantidade de 
ações) 

15.087.939 61,65% 9.384.617 38,35% 

Perdas referenciadas 
em 4.1.1 (R$ milhões)  

106,44 63,21% 61,94 36,79% 

Imóveis (R$ milhões) 189,60 63,20% 110,40 36,80% 
Obs: Valores em R$ milhões 
 
Informações nesse sentido foram solicitadas ao SERPROS e a resposta 
é muito importante para dirimir dúvidas dos participantes do PS-I, que 
reforçam a convicção mencionada no item anterior.    
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6. FORMAS DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

  
6.1. COBERTURA DO DÉFICIT COM AUMENTO PARITÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA E  DOS 
PARTICIPANTES 
Conforme previsto na legislação, o déficit deve ser coberto 
paritariamente pela patrocinadora e participantes. Nessa hipótese, 
caberia a cada uma das partes responsabilizar-se por 50% dos R$ 
248,9 milhões (valor referente a dezembro de 2006), ou seja, 
R$124,45 milhões, o que seria pago por meio do aumento das 
contribuições da patrocinadora e dos participantes ativos e 
assistidos (aposentados e pensionistas). Para os participantes, o 
aumento estimado é de cerca de 100%, portanto, praticamente 
dobrando o valor atual. 

 
6.2. COBERTURA DO DÉFICIT COM REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS A 

CONCEDER 
Outra opção prevista pela legislação consiste no equacionamento 
do déficit com a redução dos benefícios a conceder (aos futuros 
aposentados). Um cálculo estimado permite prever que a redução 
seria da ordem de 24%. Ainda assim, permaneceria o aumento de 
contribuição para os aposentados e pensionistas, pois a Lei 
Complementar 109 impede a redução dos benefícios já 
concedidos. 
 

6.3. COBERTURA INTEGRAL DO DÉFICIT PELA PATROCINADORA 
Alguns fatores que causaram ou atenuariam o déficit são de 
exclusiva responsabilidade da patrocinadora, como demonstrado 
nos capítulos (4) e (5), os quais estão sintetizados no quadro 
abaixo. 
 

Item FONTE ou POSSÍVEL ATENUANTE 
DO DÉFICIT 

Valor Atualizado 
  (R$ milhões) 

4.3 Premissas de crescimento salarial  52,82 
5.1 Falta de compensação do déficit na 

migração 
77,59 

5.3 Geração futura 83,38 
5.4 Quebra de solidariedade na 

migração 
? 

TOTAL 213,79 
Observações: 
a) A coluna “Valor Atualizado” foi obtida aplicando-se ao último valor disponível 
de cada item a rentabilidade do PS-I (até o mês de dezembro/2005) e a 
rentabilidade correspondente à exigência atuarial para o período de janeiro a 
dezembro de 2006 (constante no item 4.1). 
b) No item (4.3) obteve-se um valor atualizado de R$26,41 milhões 
correspondente à parcela referente a 2002. Pelo menos em 2005 houve 
crescimento não previsto das premissas salariais. Na falta dessa última  
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informação, trabalhou-se com valor idêntico ao de 2002, o que totalizou R$52,82 
milhões. 
c) A obtenção de números exatos referentes ao quadro acima depende de 
informações solicitadas ao SERPROS.      

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

6.4 NOVA MIGRAÇÃO PARA O PS-II 
SERPROS e SERPRO estão empenhados na busca de solução 
para o equacionamento do déficit, que não requeira aumento de 
contribuição e/ou redução de benefícios. 
Conforme transmitido verbalmente pelo Diretor-Presidente do 
SERPROS, está sendo negociada com o Conselho Diretor do 
SERPRO autorização para nova migração para o PS-II, que 
implicaria um aporte da ordem de R$180 milhões por parte da 
patrocinadora. Pode-se calcular que este aporte seria de R$ 55,55 
milhões superior à parte que legalmente cabe à patrocinadora para 
o equacionamento do déficit. 
A implementação da proposta, caso venha a ser aceita pela maioria 
significativa dos participantes (ativos e aposentados), reduzirá o 
déficit a um nível residual ou resultará na extinção do PS-I e do 
déficit, se contar com a adesão da totalidade dos participantes. 
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7. CONCLUSÕES 
 

As hipóteses de equacionamento por meio do aumento da contribuição 
e/ou redução de benefícios, analisadas nos itens (6.1) e (6.2), não 
devem ser aceitas pela ASPAS, tendo em vista, conforme exposto no 
item (6.3), que alguns fatores que causaram ou atenuariam o déficit são 
de exclusiva responsabilidade da patrocinadora e já atingem o valor de 
R$213,79 milhões. A diferença até agora apurada de R$35,11 milhões 
para o déficit total (R$248,9 milhões) não justifica aumento de 
contribuição. 
 
Ressalte-se ainda, em reforço à recomendação contida no parágrafo 
anterior, que expressiva parte das causas do déficit, como demonstrado 
no capítulo 4, decorre de diversas perdas em aplicações realizadas 
antes da promulgação das Leis 108 e 109 de 2001, que propiciou uma 
atuação mais equilibrada dos participantes nos órgãos de deliberação e 
controle do SERPROS, participação essa praticamente inexistente nos 
estatutos anteriores. 
 
Portanto, recomenda-se que a ASPAS defenda que a patrocinadora 
assuma integralmente o ônus de equacionamento do déficit, por meio de 
um aporte de recursos. 
 
Uma nova migração para o PS-II, conforme item (6.4), poderia também 
ser defendida pela ASPAS como segunda opção, pois concilia os 
interesses dos participantes e da patrocinadora, já que, mesmo 
equacionado o déficit, nos termos descritos nos itens (6.1), (6.2) ou (6.3), 
o PS-I continuará sujeito a novos desequilíbrios, entre outras razões, 
pela sua dependência do INSS, conforme comentado no item (4.4). Para 
os participantes ativos não haveria aumento da contribuição e os 
aposentados e pensionistas teriam uma redução (de 9,26% para 3%) na 
sua contribuição. 
 
O grande obstáculo para a migração reside na necessidade de 
convencimento dos participantes, pois, se não for adequadamente 
divulgada por meio de uma comunicação clara e consistente, corre o 
risco de ser rejeitada, já que o PS-II está sendo visto com desconfiança 
por parte dos participantes ativos. Isso está ocorrendo em razão da 
redução da expectativa dos benefícios, causada pelas mudanças de 
tábuas de mortalidade, e pela baixa rentabilidade da cota, provocada, 
principalmente, pelos travamentos na cotação da Kepler. 

Há ainda um outro importante obstáculo para a implementação da 
migração.  A Lei Complementar 109 estabelece no artigo 33 que as 
retiradas de patrocinadores dependerão de prévia e expressa 
autorização dos órgãos regulador e fiscalizador (CGPC e SPC) e no 
artigo 25 que, no caso de retirada, ficam os patrocinadores obrigados ao 
cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a 
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entidade, relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e 
obrigações legais. 
 
O Regulamento Complementar do PS-I explicita no artigo 2.9 que, no 
caso de retirada, a patrocinadora ficará obrigada a recolher ao 
SERPROS o valor correspondente aos fundos atuarialmente 
determinados no regime de capitalização individual, necessário à 
cobertura dos benefícios assegurados por esse Regulamento aos 
participantes inscritos, aplicando-se os critérios previstos na legislação 
pertinente. 
 
Ao contrário, o Regulamento Complementar do PS-II, no capítulo 19,   
não assegura que a Patrocinadora seja obrigada ao cumprimento da 
totalidade dos seus compromissos assumidos, inclusive no caso de 
eventuais déficits. 
 
Este fato poderá gerar insegurança no momento de decisão de opção 
pela migração, especialmente por parte dos aposentados e pensionistas. 
 
Para não deixar qualquer dúvida em relação à questão, no caso de 
migração, a ASPAS deve reivindicar ao SERPROS que, além dos 
esclarecimentos sobre o assunto, também altere no Regulamento do 
PS-II as condições para uma eventual retirada da patrocinadora, de 
acordo com a legislação. 
 
A versão definitiva deste relatório, com dados exatos e confirmados, 
será apresentada após a obtenção da resposta do SERPROS às 
perguntas formuladas nas correspondências constantes nos Anexos 1, 2 
e 3.  Embora se espere chegar a números exatos e a um diagnóstico 
mais preciso do déficit, é pouco provável que venha a modificar o teor de 
suas conclusões.  
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ANEXO 1 
 
Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2006  ASPAS – 054/2006 
 
Ilmº Sr.         
Thadeu Duarte Macedo Neto 
Diretor Presidente do SERPROS 
NESTA 
 
ASSUNTO:  COMISSÃO TÉCNICA ASPAS – DÉFICIT PSI 
 
Senhor Diretor-Presidente, 
 
 Conforme levado ao seu conhecimento, a ASPAS criou uma Comissão 
Técnica para aprofundar estudos relativos ao déficit atual do PS-I, visando 
esclarecer sua evolução e buscar uma solução que atenda aos interesses dos 
associados. 
  

Para dar continuidade ao trabalho, estamos necessitando de 
informações que não encontramos nos Relatórios de Atividades e em outras 
publicações do SERPROS. 
  

Nesse sentido, gostaríamos de obter de V.Sª, preliminarmente, as 
informações abaixo relacionadas: 

 
1. composição do déficit técnico de 2001 a 2005 e a última posição 

disponível em 2006, discriminada por exercício, contendo valores 
relativos a rentabilidade insuficiente do patrimônio, perdas em 
investimentos, mudanças nas tábuas de mortalidade, redução de 
benefícios futuros do INSS e demais fontes de déficit;  

 
2. critério adotado e composição do rateio dos ativos patrimoniais 

transferidos por ocasião da migração para o PS-II. 
 

Considerando o estágio do nosso trabalho, aliado ao momento em que 
se encontram as discussões de soluções entre o SERPROS e o 
SERPRO para o equacionamento do déficit, agradeceríamos o 
atendimento à nossa solicitação, com a possível brevidade. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Carlos Alberto Lomar Parrini 

 Substituto do Diretor-Presidente 
 
 
CARTAS 2006/ASPAS 054.06 
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ANEXO 2 

 
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2007.             ASPAS  - 012/2007 
 
Ilmo. Sr. 
Thadeu Duarte Macedo Neto 
Diretor Presidente do SERPROS 
 
Em mãos 
 
Assunto: Comissão Técnica da ASPAS – Déficit do PSI 
 
Senhor Diretor-Presidente, 
  
 Conforme tivemos oportunidade de expor pessoalmente a V.S. em 
dezembro passado, a ASPAS criou uma Comissão Técnica para estudar o 
déficit do PS-I. O nosso objetivo primordial é avaliar o assunto sob a ótica dos 
participantes e oferecer sugestões que, estamos certos, irão convergir com o 
esforço ora desenvolvido pelo SERPROS e SERPRO na busca de solução 
para equacionamento do déficit. 
 
 Naquela ocasião, por meio do Ofício ASPAS 054/2006, de 05/12/2006 
(em anexo), solicitamos inicialmente duas informações ao SERPROS, até a 
presente data sem resposta. 
 
 Como decorrência do trabalho da Comissão Técnica, pudemos constatar 
que existe, por parte de uma parcela dos aposentados do PS-I, a convicção de 
que a migração para o PS-II teria provocado prejuízos àqueles que 
permaneceram no PS-I. Esse sentimento decorre, a nosso ver, de falta de 
explicações claras, apoiadas em demonstrações numéricas, sobre a forma de 
repartição das reservas matemáticas, dos ativos patrimoniais e do déficit 
técnico por ocasião da migração. Estamos, portanto, empenhados em fornecer 
aos nossos associados um esclarecimento cabal sobre o assunto, objetivo que 
acreditamos seja também compartilhado pelo SERPROS. 
  

Em complementação às indagações anteriormente encaminhadas e para 
dar continuidade ao trabalho da CT, solicitamos a V.S. os esclarecimentos e 
informações abaixo: 
 

1) O SERPROS realizou avaliações atuariais no PS-I imediatamente antes 
e após a migração, a fim de apurar o novo perfil do plano? Em caso 
afirmativo, solicitamos cópia do documento. 

2) Para efeito de contabilização, a migração para o PS-II foi efetivada no 
final do último mês da migração (novembro/2001), ou ao final de cada 
mês do período de migração (agosto a novembro/2001)? Solicitamos 
cópias dos balancetes dos meses de julho a novembro de 2001. 
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3) No aporte de R$111,7 milhões feito pela patrocinadora há uma parcela 

destinada a zerar o déficit para os optantes do PS-II. Qual o valor dessa 
parcela? 

4) Em relação à parcela acima mencionada, houve alguma compensação 
para os participantes que permaneceram no PS-I, zerando também sua 
parte do déficit? Se afirmativo, qual o valor e quando foi disponibilizado? 

5) O PS-I trabalhava com o conceito de geração futura e foi fechado para 
novas adesões a partir de 1997. Esse fato foi compensado por aporte do 
SERPRO ou por redução do superávit? Em caso de aporte, quando foi 
efetivado e qual o valor alocado?  

6) Em relação ao investimento Terra Encantada: 
a) Quando foi adquirido e qual o preço de aquisição? 
b) Quando foi permutado pelo terreno da Barra e qual o valor da 

transação? 
c) Na transação acima, houve alguma diferença paga pelo 

SERPROS? Qual o valor? 
7) A operação de hedge realizada no período de 13/12/2004 a 14/12/2005 

cobria toda a carteira de ações do SERPROS? As ações da Kepler 
estavam incluídas na operação? 
 
Em nome da transparência na comunicação com os associados, que 

sabemos ser um dos princípios cultuados pelo SERPROS, e do cumprimento 
dos preceitos e prazos estabelecidos pela Instrução SPC nº 07 de 10/08/2005, 
ficamos no aguardo de manifestação de V.S. em relação às questões ora 
apresentadas e àquelas encaminhadas pelo Ofício ASPAS 054 de 05/12/2006.  

 
 
Atenciosamente, 
 
 
Luiz Antonio (Gato) Martins 
Diretor Presidente 
 
 

C/C: Jonas Costa Neto – Presidente do Conselho Deliberativo (CDE) 
        Thadeu Ernesto Senna Portela – Presidente do Conselho Fiscal (COF) 
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ANEXO 3 

 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2007.                          ASPAS  - 014/2007 
 
Ilmo. Sr. 
Thadeu Duarte Macedo Neto 
Diretor Presidente do SERPROS 
Em mãos 
 
Assunto: Comissão Técnica da ASPAS – Déficit do PSI – Complementação de 
solicitação de informações 
 
Senhor Diretor-Presidente, 
  

Em dezembro de 2000, adequando-se à Emenda Constitucional nº 20, 
foi implantada a paridade entre as contribuições dos participantes (ativos e 
assistidos) e da patrocinadora, sendo instituída, para o PS-I, a paridade de 
custeio em valor presente. 
 

Como para esta modalidade de paridade é necessária a realização de 
reavaliações periódicas da relação contributiva em valor presente entre a 
patrocinadora e os participantes, em complementação aos ofícios ASPAS 
054/2006, de 05/12/2006, e ASPAS - 012/2007, de 14/02/2007, solicitamos 
informações sobre a atual relação contributiva entre os participantes e a 
patrocinadora, incluindo o valor necessário para o ajuste nas contribuições 
eventualmente pagas a mais por uma das partes. 
 

Permanecemos no aguardo de manifestação de V.S. em relação às 
questões ora apresentadas e àquelas encaminhadas por meio dos ofícios 
acima mencionados.  
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Luiz Antonio (Gato) Martins 
Diretor Presidente 
 
 

C/C: Jonas Costa Neto – Presidente do Conselho Deliberativo (CDE) 
        Thadeu Ernesto Senna Portela – Presidente do Conselho Fiscal (COF) 
 


