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Quem é servidor público com certeza
já ouviu falar em PASEP.

Aqui vamos falar tudo o que você
precisa saber sobre o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor
Público.

Capítulo 1
O que é PASEP

O PASEP foi criado pela Lei Complementar n° 8/1970, a qual
determinava que a União, os Estados e Municípios efetuassem
transferências anuais de um porcentual de suas receitas.
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Auferidas com tributos ou outras fontes, para formar uma espécie
de poupança que beneficiaria o servidor após a sua aposentadoria.

Importante também sabermos, que após a promulgação da
Constituição Federal de 1988 a destinação dos valores arrecadados
a título de PIS/PASEP foi totalmente modificada.

Sendo depositados no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com
objetivo de custear o Seguro Desemprego e Abono Salarial.

Agora que você já sabe o que é o PASEP, vamos para a parte mais
importante e delicada.
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Agora que você já sabe o que é,
vamos descobrir o que enseja esse
tipo de reparação.

A partir de 1988 os servidores que são
cotistas do PASEP pararam de receber
os repasses da União em suas contas,
diante da alteração da finalidade dada
pela Constituição Federal, porém, o
saldo até então acumulado em 1988
deveria ser PRESERVADO, conforme
determina o artigo 239, § 2º da CF/88.
Vejamos:

Capítulo 2
Porque ped ir a co rreção  do  sald o  do  PASEP
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Art. 239 da CF/88

§ 2º Os patrimônios acumulados
do Programa de Integração
Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público são
preservados, mantendo-se os
critérios de saque nas situações
previstas nas leis específicas, com
exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a
distribuição da arrecadação de
que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas
individuais dos participantes.
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Perceba que a Constituição Federal determinou que todos os valores
acumulados até 1988 deveriam ser PRESERVADOS, mantendo-se os
critérios de saque previstos na Lei Complementar n.º 8/70.

Será que realmente o saldo acumulado até 1988 foi preservado?
Vejamos.

O Banco do Brasil desobedeceu a ordem Constitucional, e NÃO
PRESERVOU em conta os valores acumulados pelos servidores públicos
para o ano de 1989, havendo um verdadeiro desfalque na conta PASEP
desses servidores.

O Banco do Brasil utiliza os recursos das Contas PASEP, que pertencem
aos servidores, para realizar empréstimos a título de capital de giro,
porém, não repassa o fruto e rendimentos dessas aplicações para os
verdadeiros donos dos créditos, os servidores.
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É nítido o enriquecimento ilícito da instituição bancária ao se apropriar
dos valores inerentes ao resultado das operações realizadas com os
recursos do fundo PASEP.

Especialmente se consideramos que o Banco do Brasil já é remunerado
mediante a cobrança de uma comissão de serviço para gerir as contas
PASEP.

Conforme consta no artigo 5° da Lei Complementar n° 8, de 3 de
dezembro de 1970, não podendo em hipótese alguma se apropriar dos
resultados decorrentes das aplicações desses valores

Foi realizada uma auditoria pela CGU (Controladoria Geral da União),
onde foi constatado ausência de controle que não permitia a
identificação qual valor pertencia ao banco e qual valor pertencia aos
servidores.
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Imagine trabalhar anos e descobrir que foi lesado.

Mas, calma, você pode ter direito a uma reparação judicial por dano
moral e material. Só precisa ter os seguintes requisitos:

• Ter sid o servid o r púb lico entre 1977 a 1988
• Ter efetuad o saque das suas cotas do PASEP até 5 anos ou ain da

não ter sacad o
• Pertencer à cate g oria dos servidores civis e militares em atividade

o u aposentad os, sejam eles trabalhad o res sub metidos ao re gi me
único ou co ntratad o s na CLT, tais co m o :

• Em p reg ad o púb lico ;
• Servidor militar estadual (policial militar, bri ga da militar ou

bo m b eiro );
• Serv id o r púb lico fed eral, estad ual ou m unicip al;
• Militar de alg u m a das Forças Armad as (Exército, M arinha ou

Aero náutica);
• Ou caso vo cê seja herd eiro de um serv id o r púb lico falecid o .

Capítulo 3
Quem  tem  direito  a essa revisão
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Se você se enquadra em qualquer das categorias enumeradas acima, o
primeiro passar a ser tomado para reaver seu direito é:

O titular ou herdeiro comparecer ao Banco do Brasil e solicitar extrato do
PASEP após 1999 e o extrato do PASEP microfilmados anteriores a 1999.

Os extratos posteriores a 1999 podem ser imediatamente entregues em
qualquer agência do Banco do Brasil.

Somente apresentar o documento pessoal e informar o número do PASEP
(registrado na CTPS).

No entanto, os extratos anteriores a 1999, que são os extratos
microfilmados, serão disponibilizados com prazo de entrega
aproximadamente de 30 (trinta) dias.

Capítulo 4
Prim eiro  passo
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Após os extratos em mãos, mantenha
contato conosco (dados de contato no
final deste E-Book), faremos a análise
dos documentos e encaminharemos os
extratos para cálculo.

Posteriormente, será ajuizada uma
ação judicial de revisão e cobrança dos
valores não atualizados e subtraídos
indevidamente da sua conta do PASEP.

Capítulo 5
E dep o is, o  que devo  fazer?
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Se você preenche todos os requisitos, não deixe que seu direito se
perca.

Diversos servidores já tiveram seus pedidos deferidos nas ações
para correção do saldo do PASEP, recebendo valores superiores a
R$100.000,00.

Então, aja o quanto antes, para que a prescrição não tire seu direito
e a oportunidade de desfrutar de uma qualidade de vida melhor
para você e sua família.

*Mas, cha m o a atenção que os valores depende m do te m p o de
serviço, po r isso, a im p o rtância da realização do s cálculo s.

Capítulo 6
Conclusão
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Para m aio res info rm ações,  entre em  
co ntato !

contato@camilaluz.adv.br

Rua Itagi, edifício Mediterrâneo
Bairro pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia

(71) 98102-3077

@camilaluzadv

https://wa.me/message/X5QWNWXKYKC6O1
https://instagram.com/camilaluzadv?igshid=154crep57hszw
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