
INTEGRAÇÃO
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões define local do Encontro de Aposentados 
e Pensionistas das regiões Norte e Nordeste. O evento será em Natal entre os dias 27 a 30 de 
setembro. Pág. 3

LU TA 

J U R Í D I CO
Superior Tribunal de Justiça 
ratifica direito de conversão da 
licença-prêmio por assiduidade 
em pecúnia sem necessidade de 
comprovação de impedimento 
do gozo.  
Pág. 5

PA R C E R I A S

Sindifisco Nacional apoia 
campanha de marketing do 
Instituto Mosap para fortalecer 
luta em favor dos interesses de 
aposentados e pensionistas. 
Pág. 4

A R T I G O

O Auditor-Fiscal aposentado 
Severino Ferreira da Silva traça um 
paralelo entre o envelhecimento 
da população brasileira e a retirada 
de direitos para essa população. 
A contribuição previdenciária de 
aposentados e pensionistas é um 
dos temas abordados. 
Pág. 6
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O mundo é digital. Movimentação bancária, 
contracheque, consultas médicas, redes so-
ciais... Nos dias de hoje, praticamente tudo 
pode ser feito por meio de um computador 
ou de um telefone celular. Diante desse ce-
nário, a Diretoria de Assuntos de Aposenta-
doria e Pensões decidiu mudar um pouco 
os planos em relação à sua estratégia de 
comunicação. A novidade é que a partir de 
agora apenas edições especiais do Idaap se-
rão impressas.

A ideia é que o informativo voltado a apo-
sentados e pensionistas possa ser publica-
do de forma mais ágil, com número variável 
de páginas e sem a burocracia de passar por 
gráfica e depender da agilidade do envio 
pelos Correios para fazer as notícias chega-
rem aos filiados.

A mudança também representa uma eco-
nomia de recursos, sem abrir mão de infor-
mar e manter a proximidade entre a Dire-
ção Nacional e os filiados. 

Além de ser disponibilizado no site do Sindi-
fisco Nacional, na seção da Diretoria de As-
suntos de Aposentadoria e Pensões, o Idaap 
também será enviado para o e-mail cadastra-
do pelos aposentados e pelos pensionistas na 
base de dados do Sindifisco Nacional. Portan-
to, é fundamental manter suas informações 
cadastrais atualizadas.

Nesta edição de estreia no formato exclu-
sivamente digital, o Idaap traz as primeiras 
informações sobre o Encontro Regional de 
Aposentados e Pensionistas das regiões Nor-
te e Nordeste, as articulações da Diretoria 
com o Instituto Mosap, o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça sobre a conver-
são da licença-prêmio por assiduidade em 
pecúnia e um artigo escrito por um filiado.

Até a próxima,

Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões
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ERAP NORTE E NORDESTE SERÁ EM NATAL
LU TA
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O Encontro Regional de Aposentados e 
Pensionistas das regiões Norte e Nordeste 
já tem local e data definidos. A edição 2022 
do evento será entre os dias 27 e 30 de se-
tembro, em Natal.

O Erap tem como objetivo congregar apo-
sentados e pensionistas para discutir te-
mas relevantes direcionados a esse públi-
co, bem como repassar informações sobre 
as ações desenvolvidas pela Direção Nacio-
nal, proporcionar o reencontro entre os fi-
liados e promover momentos de diversão e 
relaxamento.

Nesse sentido, a escolha do local não po-
deria ser mais adequada. Natal é conheci-
da como a Cidade Sol por ser brindada por 
dias ensolarados, em média, durante 300 
dias por ano. Além de ser um famoso des-
tino turístico, a cidade agrega como pon-
to positivo a localização, permitindo mais 
facilidade de acesso para quem vai se des-
locar, seja de outros estados da própria re-
gião Nordeste, seja da região Norte ou de 
outras partes do país.

O encontro será no SERHS Natal Grand Hotel & 
Resort, que contempla todas as necessidades 

de um evento desse porte, além de oferecer 
uma ampla estrutura de lazer.

A Diretoria de Aposentadoria e Pensões já 
está definindo a programação, incluindo 
palestras e outras atrações. Em breve, se-
rão divulgadas mais informações sobre o 
evento, inclusive os custos e as formas de 
inscrição.

Natal

Ponta Negra, Morro do Careca, dunas e pas-
seio de buggy. Quando se pensa na capital 
do Rio Grande do Norte, são inúmeras as 
referências de belas paisagens em contato 
com a natureza. 

O hotel onde será realizado o encontro 
fica de frente para o mar e a apenas dois 
quilômetros de distância da praia de Pon-
ta Negra, uma das mais famosas de Natal. 
Sem falar que o SERHS Natal Grand Hotel 
& Resort dispõe de cinco piscinas e quatro 
restaurantes. 

Ainda faltam aproximadamente dois meses 
para o Erap. Mas se ficou interessado, mar-
que a data. O encontro promete!
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SINDIFISCO NACIONAL APOIA AÇÕES DO MOSAP EM FAVOR 
DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PA R C E R I A

IDAAP - EDIÇÃO 160 - 2022 SINDIFISCO NACIONAL

O Sindifisco Nacional é uma das entidades que 
estão apoiando a campanha de marketing idea-
lizada pelo Movimento Nacional de Servidores 
Públicos Aposentados e Pensionistas (Instituto 
Mosap) com o objetivo de fortalecer a imagem 
da entidade e a luta da categoria.

Para isso, uma empresa especializada em mar-
keting digital foi contratada. A primeira etapa 
do trabalho foi a modernização do site da en-
tidade, que ganhou um novo layout e agora 
tem espaço para publicar notícias das entida-
des associadas.

Além disso, a empresa está trabalhando na mo-
dernização das redes sociais do Mosap, bem 
como na melhoria do posicionamento da enti-
dade nos sites de buscas. Uma ferramenta foi de-
senvolvida para que notícias e posts do Mosap 
sejam direcionados de forma automática para 
deputados e senadores, evitando os e-mails que 
muitas vezes ficavam sem respostas.

“O Mosap congrega mais de 600 entidades e é 
uma referência quando se fala na luta de apo-
sentados e pensionistas. Se o Mosap está forte e 

em evidência, os Auditores-Fiscais aposentados 
têm um importante aliado. Por isso, fazemos 
questão de caminhar junto com a entidade”, ex-
plicou o diretor de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões, Auditor-Fiscal Roberto Kasai. 

Encontro Nacional

A contribuição previdenciária de aposentados 
e pensionistas será o tema principal do Encon-
tro Nacional do Instituto Mosap, marcado para 
agosto, no Congresso Nacional, em Brasília. A 
informação foi anunciada pelo presidente da en-
tidade Edison Haubert em reunião realizada em 
formato híbrido no último dia 7 de julho. Rober-
to Kasai representou o Sindifisco no debate.

Durante o encontro, também serão debatidas 
a PEC 63/2013, que recria os quinquênios, e a 
proposta de centralização das aposentadorias 
e pensões dos órgãos federais no INSS. A ex-
pectativa é que parlamentares estejam presen-
tes para ouvir as demandas dos aposentados e 
pensionistas do setor público. Representantes 
de todas as entidades que integram o Mosap 
estão convidados.

www.mosap.org.br
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STJ ELIMINA QUALQUER TIPO DE BARREIRA PARA 
CONVERSÃO DA LPA

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rea-
firmou, no dia 22 de junho, o direito do Auditor-Fis-
cal aposentado à conversão da licença-prêmio por 
assiduidade (LPA) não gozada, nem contada em 
dobro para fins de aposentadoria, em pecúnia.

O entendimento foi pacificado no julgamento 
do Recurso Especial Nº 1.854.662, no qual o Sin-
difisco Nacional atuou como amicus curiae. A 
novidade é que o STJ eliminou a obrigação de o 
servidor comprovar que não usufruiu da licença 
em função da necessidade da administração.

Tal julgamento não alterou em nada os cumpri-
mentos de sentença em curso, nos quais os fi-
liados buscam a conversão das licenças-prêmio 
em pecúnia.

Ações Sindifisco

Em 2007, foi impetrado mandado de segurança 
pleiteando a conversão em pecúnia da LPA não 
usufruída ou não contada em dobro para fins 
de aposentadoria a todos os filiados do Sindifis-
co Nacional, com isenção de Imposto de Renda, 
relevando sua natureza remuneratória.

Essa ação transitou em julgado em dezembro 
de 2015, contemplando beneficiários que se 
aposentaram até esta data. Considerando o 

entendimento da Advocacia-Geral da União 
(AGU) de que somente aposentados e pensio-
nistas que se aposentaram até a data do ajuiza-
mento da ação teriam direito à licença-prêmio, 
a União ofertou proposta de acordo apenas 
para esses beneficiários. Para os demais, a ação 
segue seu curso e aguarda julgamento com ho-
mologação da conta pelo Judiciário.

Os aposentados após dezembro de 2015 são 
contemplados por nova ação coletiva, propos-
ta em novembro de 2020. Nesta ação, ainda na 
fase de conhecimento, foi homologado acordo 
entre as partes, e os representados poderão exe-
cutar o direito à LPA por meio de acordo direto. 
Na medida em que a AGU apresenta os cálculos 
ao Departamento Jurídico do Sindifisco Nacio-
nal, os termos de acordo são disponibilizados no 
Sistema de Adesão às Ações de Execução (SADE). 

Para os novos aposentados, a AGU renovou a pro-
posta de acordo oferecida nessa ação, bastando 
que os interessados comuniquem ao Jurídico seu 
interesse no processo. Os cálculos são solicitados 
pelo Sindifisco junto à AGU e, na sequência, os ter-
mos de acordo disponibilizados no SADE.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos continuará 
atuando em prol dos interesses dos filiados no 
menor tempo possível.
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A INEVITÁVEL VELHICE 
A R T I G O
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Por Severino Ferreira da Silva*

O envelhecimento populacional é uma reali-
dade. A Pesquisa por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD) de 2017 do IBGE constatou 
um crescimento em 18% do número de ido-
sos no Brasil, ao longo de cinco anos. O con-
tingente alcançou a marca dos 30,2 milhões 
de pessoas naquele ano, o que corresponde 
a cerca de 14% da população do país. A esti-
mativa, à época, era que em dez anos o Brasil 
alcance os 38,5 milhões de idosos. Com a me-
lhora dos padrões de saúde das populações, 
o tema assume proporções gigantescas que 
não podem ser ignoradas pelo governo.

Envelhecer é o caminho ideal. Mas exige al-
guns cuidados básicos, tais como: praticar 
exercícios físicos, comer moderadamente, 
não ter vícios (fumar, beber ou outro tipo de 
droga), manter-se atento ao mundo e às suas 
transformações.

Aí, chega o momento de parar de trabalhar, 
depois de cumprido um prazo extenso, aci-
ma de 70 anos, e tendo contribuído com os 
cofres públicos todo o período que antece-
deu à aposentadoria, por meio das contri-
buições para a Previdência Social.

E o que aconteceu? Em meados de 2003, a pri-
meira Reforma da Previdência implementou 
o desconto previdenciário para os aposenta-
dos até o fim de suas vidas. Um ABSURDO!

Três anos depois, foi apresentada pelo depu-
tado Carlos Mota (PSB-MG) a PEC 555/2006, 
propondo a exclusão, com muita justiça, da 
referida contribuição. Entretanto, essa PEC 
entra e sai de votação no Congresso Nacio-
nal. Atualmente, consta no Portal da Câmara 
dos Deputados que está “pronta para pauta 
no plenário”. No entanto, nada de concreto 
acontece para a sua promulgação. Um ver-
dadeiro ABSURDO.

Pesquisando o site da Câmara dos Deputa-
dos, existe um texto nº 5904/12 do deputado 
Carlos Sampaio (PSDB-SP) que poderia ser 
apresentado novamente para apreciação. 
O parlamentar propôs a revogação do arti-
go 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
acabando com a contribuição previdenciária 
sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados. Outra forma de reparação se-
ria na REFORMA DA PREVIDÊNCIA, que está 
em andamento, ser apreciada a isenção da 
contribuição previdenciária dos servidores 
aposentados, que já contribuíram o suficien-
te quando estavam na ativa.

Conforme estudo divulgado pela Associação 
dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo, os aposentados da categoria também 
contribuem com 11% do total do que ga-
nham, sem limitadores ATÉ O FIM DE SUAS 
VIDAS. Outro ABSURDO! Enquanto na inicia-
tiva privada A CONTRIBUIÇÃO SE ENCERRA 
NA APOSENTADORIA com valores brutos 
menores, comparativamente. Já passou da 
hora de essa injustiça ser corrigida.

* Severino Ferreira da Silva tem 75 anos e é gra-
duado em Ciências Contábeis. Ingressou na 
Receita Federal como Auditor-Fiscal em 1985, 
tendo se aposentado em outubro de 2021.
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