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ECONOMIA S

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Benefício até 76% mais alto
Revisão de aposentadorias concedida pelo Supremo Tribunal Federal pode gerar atrasados de até R$ 60 mil
■ As revisões de cerca de 154

mil benefícios do INSS concedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) podem
aumentar as aposentadorias
em até 76,4% e render atrasados de até R$ 60.422,70.
Esse é o exemplo de uma
pessoa que se aposentou em
fevereiro de 1994 e hoje recebe R$ 1,217,01, quando
deveria ganhar R$ 2.164,59.
Os cálculos são da advogada
previdenciária Marta Gueller, do escritório Gueller,
Portanova e Vidutto.
Segundo o acórdão do
STF que confirma a atualização dos valores e o pagamento dos atrasados dos últimos cinco anos para os
aposentados, quem contribuiu para receber o teto do
INSS e teve os valores limitados pelas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003,
que implementaram as duas
reformas da Previdência Social, tem direito à revisão.
Em setembro do ano passado, o Supremo já havia en-

tendido que os segurados tinham esse direito, mas faltava
a publicação do acórdão. Agora que o documento saiu, o
INSS deverá anunciar as regras para que os beneficiados
recebam a diferença pela via
administrativa. No entanto, de
acordo com o instituto, ainda é
preciso esperar por uma orientação da Advocacia-Geral da
União (AGU), que ainda está
analisando o acórdão do STF.
Acordo sem vantagem
Advogados acreditam, no
entanto, que o acordo administrativo da revisão não vai trazer
vantagem para os aposentados.
Eduardo Goulart, da Associação de Veteranos Telefônicos
(Avete), lembrou que o governo não costuma pagar juros de
mora de 1% ao mês, geralmente concedidos pela Justiça. Já
Marta Gueller afirmou que,
como há jurisprudência, as decisões serão rápidas a partir de
agora. Veja, ao lado, simulações de como vão ficar as aposentadorias após a revisão.

PanAmericano
teve rombo maior
Total chegou a R$ 4,3 bi no balanço
■ O Banco PanAmericano
divulgou que teve prejuízo
líquido de R$ 133,617 milhões em dezembro de 2010.
No total, o rombo identificado no banco durante o
ano foi de R$ 4,3 bilhões —
R$ 3,8 bilhões oriundos de
fraudes contábeis e R$ 500
milhões de prejuízo constatados após o balanço da instituição ter sido colocado
em ordem.
O PanAmericano pertencia a Silvio Santos, dono
do SBT, e teve 51% de suas
ações compradas por R$
450 milhões pelo BTG Pac-

tual, em janeiro. As negociações começaram após a
divulgação, em novembro
do ano passado, de fraudes
contábeis na instituição. O
Banco Central (BC) detectou que o PanAmericano
mantinha como ativos carteiras de crédito que já haviam sido vendidas a outros
bancos e duplicava registros
de venda de carteira, inflando os resultados obtidos.
A Caixa Econômica Federal anunciou que injetará
entre R$ 8 bilhões e R$ 10
bilhões na instituição, da
qual também é acionista.

CONSAÚDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Vale do Ribeira - CNPJ 57.740.490/0001-80

CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICOS NO ESTADO DE S. PAULO 001.2011
O CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira –
abre concurso público para médicos e demais profissões nas unidades
Hospital Regional Vale do Ribeira, Serviço de Atendimento Médico às
Urgências, Laboratório Regional e Complexo Ambulatorial Regional.
Categoria médico: salário-base de até R$ 11.220,00 por 40 horas
semanais, proporcional às demais cargas horárias, mais benefícios;
especialidades: auditoria, pronto-socorro, endoscopia, pré-hospitalar,
anestesiologia, angiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia, cirurgia
pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia, trabalho,
gastroenterologia, geriatria, gineco-obstetrícia, hematologia, intensivista,
mastologia, neurocirurgia, neurologia, ortopedia, patologia, pediatria,
pediatria neonatal, pediatria intensiva neonatal, pneumologia, psiquiatria, radiologia, ultrassonografia e urologia.Vagas e cadastro de reserva. O edital na íntegra encontra-se em www.assessorarte.com.br e www.consaude.org.br.

ARTE DE BETO BARRETO

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO O SEU BENEFÍCIO VAI FICAR
Data da
aposentadoria

Valor pago
atualmente

Valor que deveria
estar sendo pago

Diferença
mensal

Atrasados nos últimos cinco
anos (incluindo o 13º salário)

Dezembro de 1990

R$ 1.220,43

R$ 1.738,85

R$ 518,41 (42,5%)

R$ 33.696,65

Novembro de 1992

R$ 1.090,11

R$ 1.164,21

R$ 74,10 (6,8%)

R$ 4.816,50

Fevereiro de 1994

R$ 1.217,01

R$ 2.146,59

R$ 929,58 (76,4%)

R$ 60.422,70

Setembro de 1995

R$ 2.589,93

R$ 2.614,17

R$ 22,79 (0,93%)

R$ 1.481,35

Setembro de 2000

R$ 2.873,84

R$ 3.044,34

R$ 160,22 (5,9%)

R$ 10.414,30

Abril de 2003

R$ 2.700,74

R$ 3.467,40

R$ 766,67 (28,4%)

R$ 49.833,55

Fonte: Escritório de advocacia Gueller, Portanova e Vidutto

SERVIÇO

E SAIBA MAIS

❁ REVISÃO

O STF publicou anteontem
um acórdão confirmando
que os aposentados que
contribuíram para receber
o teto e tiveram o valor dos
benefícios reduzidos pelas
duas reformas da Previdência Social, em 1998 e 2003,
têm direito à atualização e

aos atrasados dos últimos
cinco anos.

antigos, menores do que os
estipulados pelas reformas.

❁ REFORMAS

❁ ANTERIORES

As reformas estabeleceram
novos tetos (de R$ 1.200 em
1998 e de R$ 2.400 em
2003), mas diversas aposentadorias tiveram os valores fixados com base nos tetos

Os novos tetos previdenciários de 1998 e de 2003 devem ser aplicados também
aos benefícios que foram limitados antes de as reformas
entrarem em vigor.

❁ COMO RECORRER

Para quem quiser entrar na
Justiça, é preciso ter em
mãos identidade, CPF, comprovante de residência, carta
de concessão do benefício e
a memória do cálculo, que
está no site www.mps.gov.br,
no link “Lista completa de
serviços ao segurado”.

Unidade Móvel da habitação
Gerente da Caixa tirou dúvidas sobre o ’Minha casa, minha vida’ no Centro do Rio

■A

Unidade Móvel do EXTRA esteve ontem no Largo
da Carioca, no Centro do Rio.
No local, o gerente de Atendimento Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Renato Silva dos Santos, esclareceu

os pontos complicados dos
contratos de financiamento
feitos com as condições do
programa habitacional “Minha casa, minha vida”.
Para a advogada Ana Vasconcelos, de 37 anos, o ponto
mais complicado do programa era referente aos juros cobrados durante a obra.
— Se não há contrato de
financiamento durante as
obras, a construtora calcula os
juros sobre o saldo devedor total. Antes de comprar, é preciso calcular o INCC (Índice
Nacional da Construção Civil), cerca de 2% ao mês, sobre
o valor total, para saber se vale
a pena — explicou o gerente.

URBANO ERBISTE

ANA VASCONCELOS

pediu explicações sobre cobrança de juros

