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BAILE DA PRIMAVERA ABALOU CANTAREIRA!
No dia 9 de setembro os aposentados, aposentadas e pensionistas deram as boas-vindas à 

Primavera com um delicioso almoço dançante, e desta vez a festa foi no Clube da Sabesp,
na Serra da Cantareira, em meio a muito verde e belezas naturais.

Todos receberam a estação mais florida do ano, a primavera, em grande estilo. A animação foi total com a seleção de 
músicas do DJ Carlinhos. Muita dança, conversa descontraída, um delicioso almoço e flores ao final fizeram do evento um 
momento inesquecível para todos os presentes. Viva a primavera!
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UM PASSEIO INESQUECÍVEL!
Rever amigos, trocar ideias, lembrar momentos de luta, divertir-se.
Tudo isso foi possível no Encontro dos Aposentados de Presidente Prudente, com um delicioso passeio até a Colônia de 

Férias da Sabesp, em Presidente Epitácio, com a presença dos diretores do Sintaema da região.
O evento foi promovido pelo Departamento dos Aposentados no dia 11 de outubro. 

*Dra. Simone Bramante
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, afirmou que, situações pendentes sobre a desaposen-

tação – como a de aposentados que já obtiveram pensões maiores na Justiça com base em novas contribuições – deverão 
ser resolvidas posteriormente, com a apresentação de recursos ao próprio tribunal.

A maioria dos ministros rejeitou a possibilidade de uma pessoa aposentada que continua a trabalhar e recolher para 
previdenciária pública receber proventos maiores com base nas novas contribuições.

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias. Não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18 parágrafo 2º da 
lei 8213/91”, determinou a Corte.

Durante a breve discussão, o ministro Ricardo Lewandowski questionou sobre as situações pendentes, como a de 
pessoas que desaposentaram com decisões judiciais transitadas em julgado (sem possibilidade de recursos), pessoas 
desaposentadas com decisões liminares (provisórias) ou outras com processos ainda em tramitação.

STF OPTA POR NÃO DECIDIR AGORA SOBRE QUEM JÁ OBTEVE DESAPOSENTAÇÃO

Diante do questionamento, Car-
men Lúcia propôs que a decisão do 
STF só passe a valer após a publica-
ção do acórdão (sentença que con-
solida a decisão), o que deve ocorrer 
somente no ano que vem. Isso por-
que o prazo regimental para publica-
ção do acórdão é 60 dias, mas não 
há contagem de prazo durante o re-
cesso de dezembro e janeiro.

Somente depois disso as partes 
envolvidas poderiam apresentar os 
chamados “embargos de declara-
ção”, tipo de recurso destinado a so-
lucionar omissões, contradições ou 
obscuridades.

“Não poderíamos resolver todas 
as situações. Se a gente tivesse que 
resolver variadas sustações, tería-

*Dra. Simone Bramante
é advogada previdenciária
e faz plantão no Sintaema

às terças-feiras, das 9h às 12h.

mos que reabrir o julgamento, que já 
acabou”, disse a ministra.

De qualquer maneira, uma even-
tual providência do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), só poderá 
ser tomada após a publicação do 
acórdão pelo STF.

A AGU disse que aguardará a 
definição da tese sobre esta matéria 
pelo Supremo Tribunal Federal para 
avaliar as possibilidades de pedidos 
de ressarcimento.

Também afirmou que dependerá 
de estudos do INSS sobre cada caso 
atingido pela repercussão geral da 
decisão.

Após a análise do assunto, caso 
o STF não decida de forma “efetiva 
e para todos” sobre como ficará a si-

tuação de quem já obteve pensões 
maiores na Justiça, isso poderá trazer 
insegurança jurídica “ainda maior”.

Por ora, não se pode mais pleite-
ar o direito à desaposentação, temos 
que aguardar e esperar o Congresso 
regulamentar essa tese. 

E os que já recebem, ou estão 
com processo em andamento estão 
dependendo da modulação dos efei-
tos da decisão do STF, se vai precisar 
devolver os valores já recebidos e/ou 
terão reduzido o valor de sua aposen-
tadoria, voltando ao valor original an-
terior à desaposentação concedida. 

Por 7 votos a 4, Supremo rejeita possibilidade de desaposentação
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SINTAEMA TOMA POSSE NA FAPESP

O Sintaema, na pessoa do diretor do Departamento dos 
Aposentados, José Salvador, tomou posse da Nova Dire-
toria da FAPESP- Federação das Associações e Departa-
mentos de Aposentados do Estado de São Paulo, no dia 27 
de setembro.

Fazer parte da diretoria da FAPESP é muito importante 
para a luta dos nossos associados, já que a entidade é reco-
nhecidamente uma das mais aguerridas do país, represen-
tando com legitimidade os direitos de mais de cinco milhões 
de aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo.

O diretor Salvador participou da primeira assembleia da Fapesp 
já como membro da Federação em 22 de novembro.
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VEM AÍ O 9º CONGRESSO DO SINTAEMA!
Dias 24, 25 e 26 de março de 2017 - São Pedro/SP

EDITORIAL

Caros aposentados e aposentadas, o povo brasileiro vem sendo
atacado de todas as formas pelo governo golpista de Temer.

JUNTOS CONTRA O GOLPE!

Além de ter usurpado a democracia 
ao tirar a presidenta Dilma do poder ao 
qual ela foi legitimamente eleita por 54 
milhões de brasileiros, este governo 
vem tentando destruir tudo o que foi 
duramente conquistado pelos traba-
lhadores e aposentados.

Algumas das maldades desse go-
verno: reformas previdenciária e tra-
balhista, a ameaça de privatização do 
saneamento, terceirizações de ativi-
dade-fim, PEC 55 que congela por 20 
anos gastos com setores essenciais, 
como a saúde, a reforma intempestiva 
no ensino que têm levado estudantes 
a enfrentar com coragem a polícia nas 
ocupações das escolas e nos protes-

tos, enfim, não há limites para tanta 
maldade para com o povo.

Em nível municipal, ainda temos o 
prefeito eleito, João Doria, avisando 
que retirará o passe livre dos que têm 
de 60 a 64 anos, uma conquista históri-
ca que agora também está ameaçada.

Portanto, companheiros aposenta-
dos, o cenário é nebuloso, por isso é 
fundamental a união dos trabalhadores 
e aposentados em mobilizações e pro-
testos, porque somente com muita luta 
teremos chances de tentar barrar esse 
conservadorismo que ataca os direitos 
sociais construídos ao longo de déca-
das, prejudicando a população mais 
pobre de nosso país.

Um forte abraço, estamos juntos!
Rene Vicente

Presidente do Sintaema


