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ASPAS presente na Plenária
Nacional da Campanha Salarial
2012 que debateu Saldamento

do PS I e alterações no PS II

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na
forma disposta nos artigos 17, 18, 19 e 20 do Estatuto,
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
auditório do Sindpd-RJ, Avenida Presidente Vargas, 502,
12º andar, Centro, Rio de Janeiro (Estação Metrô da
Uruguaiana), no dia 29 de março de 2012, às 14:00h, em
primeira convocação, com a presença mínima de um terço
dos associados, e às 14:30h, em segunda e última
convocação, com qualquer número de associados, para
deliberar sobre a 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 2011;
II – INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO
DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PS I, INCLUINDO
O SALDAMENTO DO PLANO E MELHORIAS NO PS II, E
SOBRE O PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERPRO;
III – ASSUNTOS GERAIS.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2012
Luiz Antonio (Gato) Martins

Presidente do Conselho Deliberativo

À convite da Fenadados, a ASPAS participou do
Encontro Nacional sobre Fundos de Pensão e da Plenária
Nacional da Campanha Salarial 2012, realizados no
período de 8 a 10 de março em Camaçari, Bahia. Na
oportunidade, a presidente Marlene Majella e o
conselheiro deliberativo e membro da Comissão Técnica
Rogério Porto, defenderam a posição da ASPAS quanto
ao saldamento do PS-I e alterações do PS-II, debatendo
inclusive na Plenária, com os integrantes do Grupo de
Trabalho dos empregados do Serpro.

A ASPAS reafirmou a sua intenção de apoiar a
proposta do Serpros, desde que sejam incluídos alguns
ajustes que a tornem mais justa e adequada aos interesses
dos participantes. “Em função da avaliação do Grupo de
Trabalho Serpro, esperamos emitir uma correspondência
conjunta ao Serpros, assinada pela ASPAS e Fenadados,
com as nossas reivindicações”, declarou Rogério Porto.

No Encontro sobre Fundos de Pensão, que precedeu
a Plenária, o Serpros, representado pelo seu diretor de
Benefícios, Luiz Roberto Doce, e pela gerente da Divisão
Atuarial, Tatiana Guimarães da Silva, apresentou e
debateu com os participantes o projeto de Saldamento
do PS-I e Alterações do PS-II, além de assuntos gerais
sobre o funcionamento dos fundos de pensão.

Plano de Saúde Serpro: ASPAS
consegue representação na

Comissão Paritária
Uma antiga reivindicação da ASPAS foi atendida e os

aposentados e pensionistas estarão agora representados nas
reuniões da Comissão Paritária que trata de questões referentes ao
plano de saúde do Serpro, tanto a Cassi quanto a Rede Própria.

A Conselheira Deliberativa Nelcira Mendes é quem participará
dos encontros. Aliás, já esteve presente na reunião do dia 2 de
março, com o Serpro e a Fenadados, onde foram explicados os
motivos da mudança do plano  e as ações junto ao TCU e CGU para
manutenção da Cassi até o completo estabelecimento da rede própria.
Logo após essa primeira reunião da comissão paritária, a ASPAS
divulgará notícia detalhada em seu site e boletim eletrônico.

Assembleia Geral
nesta 5a feira,

29/03, 14h, no
Sindpd-RJ

Assuntos financeiros, jurídicos, Saldamento
e Comissão de Saúde em pauta

Atendendo ao Estatuto, a ASPAS publica
nesta edição resumo dos documentos

financeiros de 2011
 Maiores detalhes sobre os relatórios

apresentados podem ser encontrados no site.

Acesse: www.aspas.org.br�

C O M P A R E Ç A !
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1.   GESTÃO ATUARIAL E DE
INVESTIMENTOS DO PS1 E DO PS2

De acordo com o Plano de Trabalho da ASPAS, para 2011/
2012, apresentado e aprovado em março/2011, no qual constava
como prioridade 1 e meta permanente até dezembro/2011, foram
realizadas várias ações e sucessivos contatos e reuniões com
representantes do SERPROS, da GLOBALPREVI,   SERPRO,
FENADADOS,  SINDPD/RJ e ASES, visando o
equacionamento do déficit do PS1, enfatizando o saldamento
do plano e alterações no PS2 e a manutenção de ação judicial
movida pela ASPAS, ajuizada em 2008 contra o aumento de
35% nas contribuições dos participantes do PS1. As ações
desenvolvidas nesse sentido demandaram grande
concentração de esforços e recursos. O saldamento do PS1
previsto para acontecer inicialmente em maio de 2012 e,
posteriormente adiado para agosto de 2012, implica em estender
as ações concernentes a este item, provavelmente até o
segundo semestre de 2012.

2.   ALTERAÇÕES DO ESTATUTO E
REGULAMENTOS DO SERPROS

A ASPAS pleiteou junto ao SERPROS e seu Conselho
Deliberativo a revisão das Normas do Regulamento do
Processo Eleitoral para o Conselho Deliberativo e o Conselho
Fiscal, o que só será possível nas próximas eleições.  A  garantia
do voto por correspondência para os aposentados e
pensionistas, foi objeto de solicitação da ASPAS, junto ao
SERPROS e à Comissão Nacional  Eleitoral.  Após o
atendimento da solicitação, os aposentados foram orientados
pela ASPAS sobre como proceder na eleição.

Em reunião realizada na Alerj,  no dia 26/09/2011, para debater
propostas de alterações nas Leis 108 e 109, a ASPAS se fez
representar pelo Presidente do  CD, Luiz  Antonio (Gato)
Martins  entre cerca de 50 representantes de entidades de
participantes ativos e assistidos, tais como ANAPAR,
UNIDAS, TELOS, ASASTEL etc. As principais propostas
apresentadas foram: paridade em todos os Órgãos de gestão
de entidades fechadas de previdência; fim do voto de Minerva;
garantia de eleição direta para escolha dos representantes dos
participantes; aperfeiçoamento das regras de destinação do
superávit; previsão de negociação entre patrocinadores e
entidades representativas dos participantes para se alterar
estatutos e regulamentos de planos. A Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo da ASPAS manifestaram apoio à ação
da Anapar e da Contraf-Cut sobre a inconstitucionalidade da
resolução CGPC 26/208 que prevê a reversão de valores da
reserva especial dos planos aos patrocinadores e participantes
e assistidos.

RELATÓRIORELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASPAS

3.   PLANOS DE SAÚDE E OUTROS
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Foi solicitada e aprovada pela FENADADOS a inclusão de
representante da ASPAS na Comissão Paritária de Saúde
Fenadados/SERPRO onde será discutido o atual plano de
saúde da empresa e perspectivas de atendimento futuro.  Ainda
não foi realizada nenhuma reunião desde então (agosto/2011).
Nelcira Moraes, Conselheira do Conselho Deliberativo e
membro da Comissão Saúde da ASPAS foi indicada como
representante da ASPAS.

Estão sendo realizados estudos de mercado no sentido de
apresentar um plano alternativo a ser oferecido aos associados
da ASPAS, principalmente àqueles ainda não atendidos por
nenhum outro plano, através do Diretor  Social Paulo Coimbra.
Para a utilização de nossos associados e/seus familiares ainda
não inscritos no plano de saúde do SERPRO, a comissão de
Saúde da  ASPAS está desenvolvendo projeto piloto no Rio
de Janeiro com o levantamento dos estabelecimentos
hospitalares e assistenciais públicos e de suas especialidades,
passos necessários para a obtenção de remédios gratuitos e
com preços reduzidos, nos níveis federal, estadual e municipal.
A Comissão de Saúde da ASPAS levantou também a relação
de doenças graves que dão isenção do Imposto de Renda e de
como obtê-la. O resultado das pesquisas da Comissão serão
objeto de ampla divulgação, inicialmente no Boletim Eletrônico
e no site da ASPAS, em 2012.

 A disponibilidade de outros benefícios também tem sido
cogitada, encontrando-se, por exemplo, no site da ASPAS, o
passo a passo e o KIT necessário para a participação na ação
de bitributação do Imposto de Renda. Está prevista para Janeiro
de 2012 a atualização dessas informações, elaborada pelo
Consultor Jurídico da ASPAS, Dr. Antonio Vieira. A partir de
01.11.2011, ocorreu a encampação, pela Icatu Seguros, da
apólice de seguro de vida em grupo da Generali Seguros,
estipulada pela ASES/RJ. Aos segurados (Vida), associados
da ASPAS, foram mantidas integralmente todas as garantias,
inclusive a tabela de prêmios. A vigência do contrato foi
ampliada para cinco anos até 2016. O valor do seguro funeral
coberto agora pela Icatu foi aumentado para R$ 3.300,00 e será
corrigido anualmente, a partir de 01.11.2011, os valores das
coberturas pelo IGPM. A partir de janeiro de 2012 poderão ser
contratados seguros de vida para associados com até 70 anos
de idade.

Está sendo objeto de negociação entre a ASPAS e empresa
seguradora (Mongeral) proposta de seguros de vida para
idosos, com opção para auxílio funeral até 80 anos. A receita
de 2% do faturamento com os contratos firmados a serem
firmados serão destinados à ASPAS.
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4.   INTERAÇÃO COM ENTIDADES
CONGÊNERES

A ASPAS foi representada no lançamento do PORTAL do
SINDPD, marco de avanços na democratização da informação
através da utilização de tecnologia da informação, para os
profissionais do Setor e do público em geral por sua Presidente,
Marlene Majella, e seu Diretor Social, Paulo Coimbra. Á
solenidade, realizada em 04/04, nas dependências do SINDPD-
RJ, estiveram presentes, entre outros, representantes do
SERPRO e SERPROS

A Diretoria Executiva da ASPAS indicou a Conselheira do
CD, Sonia Celli, para concorrer ao cargo de Diretora Secretária
da UNIDAS, cargo anteriormente ocupado pelo associado
Paulo Gustavo Dias Allão, no final de agosto último. A nova
diretoria foi eleita para o período 2011/2014.

Respondendo à solicitação da UNIDAS, a  ASPAS indicou
como prioridades para o Plano de Trabalho da Unidas/ 2012 as
ações judiciais que objetivam proteger os direitos ou melhorar
os benefícios dos assistidos e aperfeiçoar as ações
institucionais junto ao governo federal, com vistas à melhoria
da legislação previdenciária.

Pela terceira vez, a ASES/RJ convidou a Conselheira Sonia
Celli, da ASPAS, para presidir a Comissão Eleitoral daquela
entidade. Nesta eleição completaram também a Comissão
Eleitoral os associados da ASPAS Thadeu Ernesto Senna
Portella e Paulo Gustavo Dias Allão. A eleição para a nova
Diretoria da ASES, com mandato 2012/2015, foi realizada em
novembro último e transcorreu em clima de normalidade, sem
registro de ocorrências ou irregularidades.

Em 25/11, a Presidente Marlene Majella representou a
ASPAS na comemoração do aniversário de 25 anos da
ASASTEL entidade com a qual devemos retomar a parceria,
compartilhando atividades objeto de convênio firmado
anteriormente, e também participou de reunião de
confraternização natalina com demais representantes de
Associações filiadas à UNIDAS, em 14/12.

5.   APOIO JURÍDICO AOS
ASSOCIADOS

A ação de autoria da ASPAS, que questiona a bitributação
do imposto de renda já foi julgada e transitada em julgado.
Contatos com o advogado Dr. Afrânio estão sendo agendados
para esclarecimento quanto a situação dos primeiros processos
que se iniciaram em 2002.

Foi solicitado pela Diretoria Executiva da ASPAS à sua
Comissão Técnica estudos sobre possíveis repercussões da
elevação do teto do INSS, no período de abril de 1991 a janeiro
de 2004, sobre os valores fixados na concessão da
suplementação do SERPROS. A ASPAS também encaminhará
ao SERPROS ofício a respeito.

6.   FORTALECIMENTO DO TRABALHO
DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

Três temas foram alvo de ações:
a) Assuntos previdenciários discutidos pela Comissão

Técnica, coordenada inicialmente por David Bonfim Portugal
e sucedido por José Reynaldo Lisboa, atual Diretor de
Seguridade da ASPAS. Em 8 reuniões no período, o foco da

discussão tem sido o equacionamento do déficit do PS1, que
inclui o saldamento do plano e alterações no PS2 e a ação
judicial, ajuizada em 2008, contra o aumento de 35% nas
contribuições dos participantes do PS1.

b) Saúde, coordenada por Paulo Coimbra, Diretor Social da
ASPAS, da qual também participam Ana Maria Monteiro de
Castro, Diretora de Comunicação, Sonia Celli e Nelcira Moraes,
do Conselho Deliberativo da ASPAS, que se reuniram em três
ocasiões e se comunicaram, sempre que necessário, por email
ou telefone.

c) Cadastramento – coordenada por Gilberto de Mello
Abdelhay, tem contado com a participação de todos os
membros da Diretoria Executiva se empenhando na identificação
dos emails constantes da base de dados da ASPAS.

A primeira etapa, de recadastramento dos emails constantes
da base de dados da ASPAS, foi concluído. De cerca de 600
emails existentes, 50% estavam corretos, 15% foram acertados
ou trocados, 15% foram recusados e 20% não responderam. O
evento mais importante do cadastramento será o levantamento
feito através do uso do cadastro (atualizado) do SERPROS,
que deverá abranger o universo de 3.500 aposentados/
pensionistas e  deverá ocorrer em março de 2012.

Em 2011 foram elaborados e discutidos o formulário de
cadastramento e pesquisa com um exemplar do Informe ASPAS,
em Edição Especial que o acompanha.

Foi diagnosticado, no início do exercício, a necessidade de
criação de uma comissão para captação de novos associados.
Ações pertinentes a esta comissão seriam atingidas mediante
as encetadas pela comissão de atualização cadastral de
associados da ASPAS (Cadastramento), na forma descrita
anteriormente.

7.   ATIVIDADES SÓCIO-RECREATIVAS
A ASPAS informou, em abril/2011, aos seus associados

sobre a possibilidade de participar de atividades sócio-
recreativas e outras oferecidas pelo SESC/RJ através da ASES/
RJ e orientou aos associados das regionais quanto a mesma
oportunidade através das ASES nas diversas regiões.

Também foram retomados contatos com a ASASTEL para
que associados da ASPAS possam participar de atividades
sócio-recreativas oferecidas aos seus associados no Rio/RJ e
demais capitais através de convênio assinado entre ASASTEL
e ASPAS em 2003, ainda em vigência.

Em dezembro foi realizado almoço de confraternização
natalina, no qual compareceram diretores, Conselheiros do
Conselho Fiscal, Deliberativo, Representantes Regionais e
Associados, em momentos de muita descontração, em
restaurante do Leblon, bairro da cidade do Rio de Janeiro e
sede da ASPAS.

8.   FORTALECIMENTO DA ASPAS
Iwanoy Cavalcanti, aposentado em 1981, sócio fundador e

Conselheiro Deliberativo da ASPAS, foi homenageado pelo
SERPROS com diploma pelo dia dos aposentados, na  Academia
Brasileira de Letras, em 24/01/2011, onde se reuniram
representantes de fundos de pensão associados da ABRAP.

A representação da ASPAS, a nível regional não tem
despertado muito interesse entre os associados. Vem sendo
feito praticamente com a acumulação dos cargos de
conselheiros, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São
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Paulo, Bahia e no Distrito Federal. Continua a captação dessa
importante fonte de apoio e desenvolvimento da ASPAS que
se coloca como trabalho voluntário.

A Presidente da ASPAS foi convidada para comparecer, em
14/07, à inauguração, do prédio da regional do Rio/RJ, no
Andaraí. À solenidade compareceram autoridades
governamentais e políticos, o presidente e diretores do
SERPRO, ex-dirigentes do SERPRO e SERPROS, Chefias e
empregados do Rio de Janeiro, presidente da  ASES, SINDPD/
RJ, FENADADOS e o presidente do Conselho Deliberativo do
SERPROS. O moderno e funcional prédio possibilitará a
realização de maior atendimento em serviços de excelência que
a regional prestará à sociedade.

também já presidiu o COF, cujo suplente é Waldomiro
Schneider, também associado à  ASPAS.

9.   COMUNICAÇÃO E MARKETING
Embora ainda sem ter elaborado um projeto de marketing,

podemos identificar várias ações e a utilização de vários
instrumentos de comunicação e marketing.

Foram editados cerca de 50 boletins eletrônicos, cujas
matérias foram objeto de atualização no site da ASPAS; foram
expedidas 30 correspondências e recebidos 10 ofícios, além
do envio e recebimento de emails e de telefonemas, envio de
cartões de cumprimentos pelos aniversários dos associados,
pagamentos através de gerenciador bancário e compras através
da INTERNET, procedimentos que vêm substituindo  modos
de comunicação tradicionais.

Na área administrativa ocorreram, no último trimestre do
ano, a  revisão de normas de reembolso de despesas de
transporte e alimentação,  contemplando atividades da  ASPAS
no Rio de Janeiro, bem como providências necessárias à
atualização de certificação digital.

Ocorreram 4 reuniões da Diretoria Executiva da ASPAS e a
Direção do SERPROS, 8 reuniões da Diretoria Executiva, 27
reuniões de diretoria (secretariado), 4 reuniões dos Conselhos
Administrativo e Fiscal, 15 reuniões das Comissões (Técnica,
de Saúde e de Cadastramento) e 6 reuniões com associados.

Várias ações de comunicação e marketing são realizadas
pelos membros de sua Diretoria Executiva e seus Conselhos,
em todas as oportunidades. Objetiva-se alcançar todos os
aposentados e pensionistas através da expedição da
correspondência já citada (que inclui um INFORME ASPAS,
em edição especial), cuja previsão de expedição, através do
SERPROS, é até março próximo. A participação de
representantes da ASPAS em reuniões com representantes do
SERPROS, SERPRO, FENADADOS, SINDPD/RJ, ASES e
outras associações, discutindo sobre assuntos do interesse
dos associados, têm contribuído para abrir espaço para
divulgar seu trabalho e reforçar sua imagem.

No período de maio a setembro/2011 ocorreu a substituição
de 2 Diretores: na Diretoria de Seguridade, David Bonfim
Portugal (a seu pedido) por José Reinaldo Lisboa Dias e na
Diretoria de Comunicação, Orlando Pereira de Souza
(afastamento voluntário) por Ana Maria Monteiro de Castro.

10.  PALAVRAS FINAIS DA DIRETORIA
Resultados almejados pela ASPAS não dependem

exclusivamente do seu grau de competência e esforço, mas,
sobretudo da performance de outras instituições com as quais
ela tem procurado interagir, num cenário de mudanças
inimagináveis. Não realizamos tudo, nem no tempo em que
pretendemos, mas, inegavelmente, com todo o respeito aos
nossos associados, o possível, ante as circunstâncias com as
quais nos deparamos.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2012.

A ASPAS comemorou em 14/09 seu l3º aniversário em
evento ocorrido no Auditório do SERPROS, o qual contou
com a presença de representantes da Diretoria Executiva e de
Benefícios do SERPROS, da área de Gestão de Pessoas do
SERPRO, da ASES, membros de sua direção, associados e
representantes regionais. Foram realizadas palestras e
dinâmicas sobre Memória pela psicóloga Elsa Moutinho
Gonçalves, da Oficina da Memória, e sobre Nutrição para uma
Vida Saudável, por Izabel Rosário, da  Associação Brasileira
de Educação Financeira. Na ocasião, a Presidente, falando em
nome da Diretoria da ASPAS, agradeceu a presença dos
representantes das entidades presentes e enfatizou a
importância da parceria mantida com essas entidades para o
desenvolvimento da ASPAS. Na ocasião foram sorteados
brindes entre associados de todo o Brasil, tendo o evento se
encerrado com cocktail e bolo oferecido aos presentes.

No período de janeiro a dezembro associaram-se à ASPAS,
13 aposentados.

A Diretora Presidente da ASPAS participou do evento de
apresentação do Comitê de Responsabilidade Sócioambiental
do SERPROS, ocorrido em 16/09, no Auditório do SERPROS,
que contou também com a presença de representantes de
entidades que também contam com Comitês com o mesmo
objetivo, tais como a PREVI, e palestras focadas em ações de
responsabilidade sócioambiental. Na ocasião também foram
apresentadas ações realizadas e em curso pelo Comitê de
Responsabilidade Socioambiental do SERPROS.

Em maio, o Conselho Fiscal do SERPROS passou a ter 3
membros eleitos, associados à  ASPAS: Paulo Fernando Kapp,
que exercerá o cargo até 2013, é o presidente do COF e ainda
conselheiro deliberativo da ASPAS, onde também exerce o
cargo de secretário, e Antonio Nelson Mori cujo mandato se
expira em 2015. Ambos são do Rio Grande do Sul. Nelcira
Moraes é suplente de Antonio Nelson Mori.

Outro associado da ASPAS foi eleito para a vaga de
Conselheiro do Conselho Deliberativo do SERPROS, com
mandato até 2015, Thadeu Ernesto Portella, que anteriormente

 Marlene Majella
Diretor-Presidente

Paulo Coimbra
Diretor Social

Ana Maria de Castro
Diretor de Comunicação

Gilberto Abdelhay
Diretor Adm.-Financeiro

José Lisboa
Diretor de Seguridade

A presidente da
ASPAS, Marlene

Majella, com o
presidente do

Serpros e
diretores do

Serpro e Serpros
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ASSOCIE-SE À ASPAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 13
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2011

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 31.12.2011, somos
de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos pela Assembléia Geral da ASPAS,
sendo que este Conselho examinou a documentação referente ao período de janeiro a dezembro
de 2011.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2012.

        Vilmar Moretão                       Eder Lima Ribeiro Lopes    Plácido Pinto da Silva
     Conselheiro Fiscal                         Conselheiro Fiscal                  Conselheiro Fiscal

DELIBERAÇÃO  Nº: 030       CONSELHO DELIBERATIVO       DATA: 07/03/2012

EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS E ATOS
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS DO EXERCÍCIO DE 2011

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 13, de 05.03.2012, sobre o exame das
Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício)
de dezembro/2011, bem como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do
exercício de 2011; 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 31.12.2011.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2012.

Luiz Antonio (Gato) Martins                             Hélio Carlos Gehrke
                                      Presidente      Vice-Presidente



INFORMES JURÍDICOS
Bitributação do IR: ações mais

antigas muito perto da execução
 As ações mais antigas, movidas através de convênio

da ASPAS com escritórios de advocacia, para reduzir o
desconto do imposto de renda sobre as complementações
pagas pelo Serpos nos exercícios 1989/1995, época da
bitributação, devem ser executadas em breve.

Dr. Afranio Amaral, responsável por esses processos,
esclarece: “O Recurso Extraordinário nº 566.621/RS,
interposto pela União, cujo provimento foi negado pelo
SFT, ao qual o nosso processo de inexigibilidade de
imposto de renda estava vinculado em face da repercussão
geral, chegou ao fim, com baixa realizada em 27/02/2012.
Dessa forma, esperamos tão somente o retorno dos au-
tos à Vara de origem para iniciarmos a devida execução,
com faixa prescricional de dez anos.

Ações mais recentes em andamento

Quanto aos processos mais recentes, ao cargo do
escritório do Dr. Antonio Vieira, três foram julgados
favoráveis e a ASPAS aguarda o julgamento do recurso
para executar a sentença. Um processo foi extinto sem
julgamento do mérito e será ajuizado novamente. Outro
foi julgado de forma contrária, quatro serão ajuizados e
os demais aguardam sentença. Para verificar a situação
específica do seu processo, entre em contato com o diretor
Paulo Coimbra, na ASPAS.

Processos que pleiteiam
desaposentação dependem

de decisão do STF
Com a divulgação da notícia de que aposentados que

continuaram trabalhando e descontando para o INSS
podem reivindicar sua desaposentação para aposentarem-
se novamente em condições mais vantajosas, com a
inclusão das novas contribuições, a ASPAS foi procurar
a devida orientação jurídica através de sua assessoria
previdenciária (Dr. Antonio Vieira).

Na verdade a matéria está para ser julgada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, tendo o Ministro Marco
Aurélio votado favoravelmente e o Ministro Dias Tofoli
pedido vista, interrompendo o julgamento.

“O julgamento pelo STF deverá repercutir em todos os
demais processos ainda não julgados. Por isso, nosso
escritório está recomendando que aguardem o resultado e,
se o mesmo for favorável, ajuizaremos os processos para
os associados da ASPAS”, declarou Dr. Antonio Vieira.

INFORMES JURÍDICOS

Ação dos 35%: laudo pericial
analisado pela ASPAS será
entregue no final de março

O processo que a ASPAS move objetivando suspender
o reajuste de 35% na contribuição para o Serpros está
em fase de perícia e o Laudo Pericial está sendo analisado
tanto pela Assessoria Técnica contratada pela ASPAS
quanto por sua Comissão Técnica, para verificar se
existem inconsistências no Laudo e então pedir as devidas
correções. Até o final deste mês o Laudo será entregue
ao Juiz, que em seguida deliberará.

Revisão de benefícios limitados
pelo teto na mira da ASPAS

Em breve a ASPAS divulgará informações sobre como
ajuizar ações referentes à revisão de benefícios limitados
pelo teto - o escritório do Dr. Antonio Vieira, consultado
pela Associação sobre a extensão do direito, já trabalha
no preparo das instruções, documentos necessários e quais
os segurados que teriam direito à esta revisão. Isso porque
o INSS, após o julgamento do STF sobre a matéria, só
reconheceu que tinham direito à revisão pelo teto os
segurados que  se aposentaram entre 05/04/1991 a 31/
12/2003, que tiveram o Salário-de-Benefício limitado ao
teto previdenciário na data da concessão, bem como os
benefícios deles decorrentes.

“Na nossa visão, os segurados que tiveram seus
benefícios reduzidos pelo teto no período anterior a
05.04.1991 e posterior a 06.10.1988 também têm direito
à mesma revisão, em analogia ao que foi decidido no STF.”,
afirmou o advogado previdenciário. “É por isso que vamos
lutar”, defendeu a presidente da ASPAS, Marlene Majella.
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