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Circular nº 49 / 2010         Belo Horizonte, 12 de novembro de 2010

Às Entidades de Base,

URGENTE: REVISÃO  JUDICIAL  PELO  TETO
A Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais (FAP/MG), em parceria com o 
escritório jurídico Francisco Rafael Gonçalves Advogados Associados, continua convocando os 
aposentados e pensionistas a ingressarem em juízo com a finalidade de reincorporar aos seus 
benefícios as diferenças decorrentes da limitação ao teto na ocasião da concessão.

Quem tem direito a esta revisão? 
Os  estudos  feitos  pelo  escritório  Francisco  Rafael 
Gonçalves  Advogados  Associados  revelam  que  as 
aposentadorias  e  pensões  concedidas  entre 
05/10/1988 a 31/12/2003 e com valores atuais a partir 
de R$ 1.500,00 têm grandes chances de se enquadrar 
em tal revisão, porém, cada caso precisa ser analisado 
individualmente.

Qual é o entendimento da Justiça?
O Supremo Tribunal Federal determinou a revisão em 
um processo iniciado em Sergipe, criando importante 
precedente  que  poderá  ser  seguido  pelas  demais 
instâncias do Judiciário.
Por sua vez, a Justiça Federal de Minas Gerais já se 
pronunciou  a  respeito  da  matéria  e,  em  uma  ação 
defendida pelo escritório Francisco Rafael  Gonçalves 
Advogados Associados, concedeu liminar e determinou 
o imediato reajuste da aposentadoria, antes mesmo de 
ouvir  a  defesa  do  INSS  (processo  75102-
60.2010.4.01.3800). 
Esta foi a  primeira decisão neste sentido em todo o 
Estado  de  Minas  Gerais,  conforme  verifica-se  pela 
notícia publicada no jornal O TEMPO de 11/11/2010, 
reproduzida ao lado.

Como as associações podem participar?
Os  associados  com  benefícios  concedidos  entre 
05/10/1988 a 31/12/2003 e com valores atuais a  partir 
de R$ 1.500,00 podem encaminhar os documentos para 
avaliação  à  FAP/MG  ou  diretamente  ao  escritório 
jurídico, cujos telefones são 31 3234 0214 ou 3047 0052.

Solicitamos a esta Diretoria que priorize o contato com 
os  associados  enquadrados  nessa  faixa  de 
vencimento, visando avaliar seus casos com urgência.

Cordiais saudações.

Passado, Presente e Futuro: Se muito vale o já feito, mais vale o que será – 2010: FAP/MG – 25 anos


